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  الخالصة
وابلتايل مل يكن معناها متصوراً يف زماهنم،  النص القرآين أو النبوي متقدم يف النزول عن الوقائع واألحداث، فنجد نصوصاً تعرضت لوقائع وأحداث مل تكون موجودة يف عصر نزول النص، 

 وابلتايل تكون تلك النصوص متقدمة وسابقة لفهم العلماء يف ذلك الزمن. 

ك تفاوت أقوال العلماء يف حكم العزلة بني قولني من حيث العموم: االستحباب والوجوب.  ومن تلك النصوص: النصوص اآلمرة ابالعتزال للفتنة وملواطن الفنت ولدعاة الفتنة، فنتج عن ذل
عاصرها الصحابة رضي هللا  صور واألوضاع املختلفة اليت مل تكن متصورة يف زماهنم، بينما هي حاصلة يف زماننا وشائعة. والسبب يف ذلك أن الصورة الوحيدة اليت لكن دون بيان احلاالت وال 

ة التحول من الدولة األموية إىل الدولة العباسية. عنهم يف ذلك الزمان هي فتنة الصحابة بني علي ومعاوية رضي هللا عنهما، والفتنة اليت عاصرها العلماء من بعدهم هي فتن  

 أما يف زماننا فقد أصبحت الفنت متوج كأمواج البحر يف كثرهتا وضخامتها. 

هذا املوضوع يف ثالث مسائل: وقد حبثُت   

 املسألة األوىل: حكم العزلة. 
 املسألة الثانية: مراتب العزلة. 

. املسألة الثالثة: مقتضيات العزلة  

، مقتضيات العزلة اعتزال، عزلة، مراتب العزلة، مراتب االعتزالحكم العزلة،   الكلمات املفتاحية:  

ABSTRACT 

The Qur’anic or Prophetic text precedes in the revelation the facts and events, so we find texts that have dealt with facts and events 

that did not exist in the era of the text revelation, and therefore their meanings were not envisaged in their time, and therefore these 

texts are advanced and precedent to the understanding of scholars at that time. 

Among those texts: the texts ordering seclusion for fitnah, and from fitnah places and advocates. As a result, the scholars’ sayings 

about the view on seclusion differ between two opinions in general: mustahabb (favored) and obligatory. But without explaining the 

different cases, images, and situations that were unimaginable in their time, while they are common in our time. The reason for this is 

that the only image that the Companions, may God be pleased with them, lived through at that time was the fitnah of the Companions 

between Ali and Muawiyah, may God be pleased with them, and the other one that the scholars experienced after that was the fitnah 

of the transition from the Umayyad state to the Abbasid state.  

As for our time, fitnahs have become like waves in the sea, in their abundance and enormity. 

I discussed this topic through three issues: 

First issue: the verdict of isolation 

Second issue: levels of isolation 

Third issue: the requirements of isolation 

Keywords: verdict of İsolation, Seclusion, İsolation, Degrees Of İsolation, Levels Of Seclusion, Requirements Of İsolation 

 مدخل

فيها األصوات جيعل الكلمات   إن االعتزال التام عن اجملتمع وعن الناس يزيد من تفاقم الفنت، وجيعل معاجلتها أكثر تعقيداً، كما أن االختالط الكبري يف معمعة تكثر
 يستدعي اإلقالل من الكلمات مع تركيزها، ليكون وقع أتثريها قوايً وحامساً وقاطعاً لكل نزاع. هلا أحد مع كثرة األصوات واهلرج، وهذا  عدمية القيمة، فال يسمع
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املسائل والوقائع، وهذا فيه توجيه  وكما أن اإلقالل من الكلمات له أتثري، فإن اعتزال أهل العلم والنفوذ لبعض احملافل والوقائع يوجه رسالة قوية للرتوي يف بعض  
 قوي لعوام الناس حنو اإلحجام أو اإلقدام.

 اك اعتزال أبداً. وهذا يبني لنا أن املنطق مينع أن يكون االعتزال مطلقاً يف وقت الفنت، كما مينع أن تكون املشاركة االجتماعية مطلقة، وإال مل يكن هن

 . الدقيقة؛ تبعاً للحاالت، وطبيعة األشخاص، وطبيعة الفتنة لتتبني لنا مراتب العزلة وضوابطهاتزال يف الفتنة، وهذا ما دفعين لدراسة الضوابط الدقيقة لالع

 املسألة األوىل: حكم العزلة: 

 حترير املسألة: 

موضوع البحث؛ ألنه يف العزلة عن الناس مطلقاً . فما كان من ذلك فهو خارج عن  (1) أواًل: َأْكثَ َر الصوفيُة من الكالم عن حكم العزلة عموماً، وفوائدها، وآفاهتا
 .، وللبعد عن اجرتاح الذنوب واملعاصي اليت تنتج عن خمالطة الناس، كالغيبة والنميمة وما شابه ذلك. وهذا كله ليس من الفتنة يف شيءللعبادة والتنسك

َوَما َعْن َأِبي أحكاماً يف العزلة خاصة ابلبغي، وبعيدة عن الفتنة، كقول الكاساين وابن جنيم: ”اثنياً: أدخل بعض الفقهاء بعض مسائل الفتنة يف البغي، فوضعوا هلا 
َنةي َولُُزومي اْلبَ ْيتي ََمُْموٌل َعَلى َما إَذا ملَْ َيْدُعُه، َجابَُة فَ ْرٌض. َوأَمَّا  َحنييَفَة ميْن االْعتيزَالي يفي اْلفيت ْ َماُم فَاإلي َها َفَمْحُموٌل   رضي هللا عنهمََتَلُُّف بَ ْعضي الصََّحابَةي    أَمَّا إَذا َدَعاُه اإلي َعن ْ

ل ي اْلقيَتالي  َعَلى أَنَُّه مَلْ َيُكْن هَلُْم ُقْدَرٌة، َا َكاَن بَ ْعُضُهْم يفي تَ َردٍُّد ميْن حي  .(2) “ َوُرَّبَّ

 فما كان من أقوال العلماء كذلك أمهلته ألمور، منها: 

 : (3) كما يف اجلدول التايل  البحث، فالبغي خمالف ومغاير للفتنة من كل وجهرج عن موضوع   ما ذكروه من البغي، فهو خا1

 البغي الفتنة عموماً   
 إزالة احلاكم بشبهة  نصرة احلق أو جمرد القتال غاية املقاتل  1
 فاسد ظاهر الصحة  التأويل  2
 واجب مع اإلمام  ال جيوز حكم القتال  3
 يقاتلون بنية ردعهم وال يتعمد قتلهم  القتال يعتزل   نوع القتال  4
 جرمية سياسية  حالة بني طرفني الصفة اجلنائية  5
 شرط شرط الشوكة )مجاعة(  6
 ال ضمان ال ضمان الضمان  7
 العادل يرث والباغي ال يرث  مانع القتل  اإلرث  8
 دار اإلسالم  دار اإلسالم  َمل الدار  9

 . ةم الشرعياحكبينهما هو احتاد الدار، وهذا ال يصلح علة للجمع بينهما يف األفيظهر أن اجلامع الوحيد 

رضي هللا احلوادث اليت سأهلم فيها علي  وتوجد بعض !! ؟لعدم القدرة، أو لظنهم حرمة القتال رضي هللا عنهم  كيف تكون اإلجابة فرضاً ويتخلف عنها الصحابة 2
 مهم ابملشاركة، ولو كانت املشاركة فرضاً أللزمهم.لزي املشاركة فرفضوا، وبينوا احلكم، ومل يُ  عنه

واجب ال خالف فيه، لكن اخلالف يف ضبط معىن الفتنة  ، فاالعتزال فيه (4) يف كتاِب قتال الفتنة حكم املشاركة يف قتال الفتنة   إىلفيه  يرجعاثلثاً: اعتزال قتال الفتنة 
 . ، والكالم يف هذا البحث يف حكم اعتزال الناس يف وقت الفتنة، وما جيب من أنواع االعتزال ومراتبه حينئذها وما يدخل في

 على أقوال: وارابعاً: بقي خالف الفقهاء يف حكم اعتزال الناس زمن الفتنة، وقد اختلف

َنةُ ”ا فقد قالوا:وهو وجوب االعتزال مطلقاً،  للحنفية: القول األول: َنَة، َويَ ْقُعَد يفي بَ ْيتيهي  ْلفيت ْ ُب َعَلى ُكل ي ُمْسليٍم َأْن يَ ْعَتزيَل اْلفيت ْ  .(5) “ إَذا َوقَ َعْت َبنْيَ اْلُمْسليمينَي فَاْلَواجي

 
(. 48- 4/46انظر مناذج من ذلك الكالم يف: بريقة َممودية يف شرح طريقة َممدية ) (1)  
(. 5/151(، والبحر الرائق )7/140بدائع الصنائع ) (2)  
.234 ص انظر: قتال الفتنة بني املسلمني، د. إبراهيم سلقيين  (3)  
. 342-327 ص انظر: قتال الفتنة بني املسلمني، د. إبراهيم سلقيين  (4)  
(. 6/103(، والعناية شرح اهلداية )10/124املبسوط ) (5)  
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  هُ ن لَ ميَّ  انُ نسَ اإلي  ونَ كُ يَ  نْ الَّ أَ إي  نَتي الفي  مي ايَّ  أَ يفي  ةي زلَ العُ  ضلي فَ ”وهو استحباب العزلة، إال إن كانت لإلنسان قدرة على رفع الفتنة، فقد قالوا ب : (6) للجمهور القول الثاين:
 . (7) “اني مكَ اإلي وَ  الي احلَ  سبي ة حبيَ ايَ فَ رض كي ا فَ مَ إي ني وَ رض عَ ا فَ مَ ا إي هَ تي الَ زَ  إي يفي  عيُ السَّ  يهي لَ عَ  بُ جيَي  هُ نَّ إي فَ  ،ةي نَ ت ْ الفي  ةي الَ زَ ى إي لَ عَ  ةٌ درَ قُ 

ُب ” القول الثالث: َنةي َأْصالً جيَي  . ، وهذا يفيد ترك البالد اليت فيها الفتنة مطلقاً، وعدم االقتصار على اعتزال الناس داخل البيوت(8) “َعَلْيهي التََّحوُُّل َعْن بَ َلدي اْلفيت ْ

 : كالتايل  األدلة

 القائلون بوجوب االعتزال يف الفتنة بدليلني من السنة، ومها:  استدل أدلة القول األول:

َنِة َأْعَتَق هللاُ رَقَ بَ َتُه ِمْن النَّارِ ”: حديث  1  . (9) “َمْن فَ رَّ ِمْن اْلِفت ْ

 . ووقودها، فوجب ترك خمالطتهم ليقل وقود الفتنة َمل الفتنة ومصدرها الناس هم أن الفرار من الفتنة يقتضي ترك خمالطة الناس؛ ألن  الداللةووجه 

يفي    َمْعَناُه ُكْن َساكيناً   ،(11)‘فَِإْن َدَخَل َعَلْيَك َفُكْن َعْبَد هللِا اْلَمْقُتوَل َأْو قَاَل ِعْنَد هللاِ ’  ،(10)‘ِمْن َأْحالِس بَ ْيِتكَ   ُكْن ِحْلسا  ’ ”أمر النيب ألحد الصحابة يف الفتنة   2
داً   . التزام البيوت ، واألمر يقتضي وجوبوال ملخالطة الناس للفتنة (12) “بَ ْيتيَك ال قَاصي

 ، وآخر من العقل، وأدلتهم هي:رضي هللا عنهماستدل القائلون ابستحباب االعتزال يف الفتنة بدليل من السنة، وآخر من فعل الصحابة  أدلة القول الثاين:

َبُع ِِبَا َشَعَف اْْلَِباِل َوَمَواِقَع اْلَقْطِر،”: حديث  1  . (13)“ِه ِمْن اْلِفَتِ رُّ ِبِدينِ  يَفِ  يُوِشُك َأْن َيُكوَن َخْْيَ َماِل اْلُمْسِلِم َغَنٌم يَ ت ْ

يَلة اْلُعْزَلة ليَمْن َخاَف َعَلى ديينهأن ” الداللةووجه  ، ويفهم ذلك من لفظ اخلريية، ومن الفرار من الفتنة املتوقعة، واحلديث ليس فيه ما يدل (14) “اخلَََْب َدال  َعَلى َفضي
 .، فهو بيان إخباري ابلفضيلة ال أمر فيهعلى الوجوب

:. و”(15)رضي هللا عنه  إىل الربذة يف فتنة عثمان   رضي هللا عنه  قد خرج سلمة بن األكوععدد من الصحابة، ف  هو فعل  2 ميْن    أََما َأنَّ ريَجاالً   قَاَل ُبَكرْيُ ْبُن اأَلَشج ي
 . (16)“ قُ ُبوريهيمْ إيىَل  فَ َلْم ََيُْرُجوا إيالَّ  ،أَْهلي َبْدٍر َلزيُموا بُ ُيوهَتُْم بَ ْعَد قَ ْتلي ُعْثَماَن ْبني َعفَّانَ 

 
كم العزلة (. وقد قال رمحه هللا أيضاً بعد ذكر تنوع ح2786برقم ) ،(7/349انظر: فتح الباري ) نسب ابن حجر ذلك للجمهور فقال: ”َوأَمَّا ايْعتيزَال النَّاس َأْصالً فَ َقاَل اجْلُْمُهور: ََمَل  َذليَك عيْند ُوقُوع اْلفينَت“.( 6)

َنة تَ َرجََّحْت اْلُعْزَلة، ليَما يَ ْنَشأ فييَها َغاليباً ميْن اْلُوقُوع يفي اْلَمْحُذو عموماً: ”َوَهَذا َحْيُث ال َيُكون ُهنَاَك في  َنة َعامَّة، فَإيْن َوقَ َعْت اْلفيت ْ (. 7088(، برقم )16/350ر“. انظر: فتح الباري )ت ْ  
(. 3/641(، وفيض القدير )4/480يباً من تلك العبارة: شرح الزرقاين على موطأ مالك )(، وانظر قر 1/163عمدة القاري ) (7)  
(. 5/393(، ونيل األوطار )2/457ذكره الصنعاين والشوكاين بلفظ: ”َوقَاَلْت طَائيَفٌة“، ومل يسميا قائله. انظر: سبل السالم ) (8)  
( نقالً عن اإلمام أِب حنيفة. ومل أجده يف كتب احلديث. 1/103(، وابن اهلمام يف فتح القدير )6/103ية شرح اهلداية )(، والبابريت يف العنا10/124ذكره السرخسي يف املبسوط ) (9)  
اْلبُ ُيوت: َما يُ ْبَسط حَتْت ُحر  الث ييَاب، َفال تَ زَال ُمْلَقاة حَتْتَها، َوقييَل:  و”َأْحالس  .رضي هللا عنه(، وسيأيت َترجيه بتمامه، وهذه العبارة موقوفة على ابن مسعود 4256برقم ) ،هذا شق من حديث رواه أبو داوود (10)

َا ديينُكْم يَ ُفوتُكْم“، انظر: عا بيهي ليُلُزوميَها َوَدَوامَها. َواْلَمْعىَن: ايْلَزُموا بُ ُيوتُكْم َواْلَتزيُموا سُ هَ احلْيْلس ُهَو اْلكيَساء َعَلى ظَْهر اْلَبعيري، حَتْت اْلَقَتب َواْلََبْذَعة، َشب َّهَ  َنة الَّيتي ِبي ون املعبود شرح سنن ُكوتُكْم، َكْيال تَ َقُعوا يفي اْلفيت ْ
(. 11/226أِب داود )  

”فَِإْن َدَخَل َعلَْيَك َأَحٌد ِإىَل اْلبَ ْيِت فَ ُقْم ِإىَل  ، قَاَل: ِه َحدَّ َسْيِفَك، ُثَّ اقْ ُعْد ِف بَ ْيِتَك“”ِإْن َأْدرَْكَت َشْيئا  ِمْن َهِذِه اْلِفَتِ فَاْعَمْد ِإىَل ُأُحٍد فَاْكِسْر بِ (، ولفظه: 17521برقم ) ، هذا شق من احلديث رواه أمحد (11)
وما ذكره السرخسي رمحه   .ِر َوَذِلَك َجَزاُء الظَّاِلِمنَي، فَ َقْد َكَسْرُت َحدَّ َسْيِفي َوقَ َعْدُت ِف بَ ْيِِت“َن ِمْن َأْصَحاِب النَّاو اْلَمْخدَِع، فَِإْن َدَخَل َعَلْيَك اْلَمْخدََع فَاْجُث َعَلى رُْكبَ تَ ْيَك َوُقْل: بُ ْؤ ِبِِْثِْي َوِإْثَِْك فَ َتكُ 

 هللا هو حديثان وليس حديثاً واحداً، لذا وضعت األقواس وخرجت تلك الرواايت خاصة لتوضيح ذلك.
(. 10/124املبسوط ) (12)  
(. 7088، 6495،  3600، 3300، 19برقم ) ،صحيح البخاري (13)  
(. 16/350فتح الباري شرح صحيح البخاري ) (14)  
َا َحَّتَّ قَ ْبَل أَْن مَيُوَت بيَليَاٍل فَ نَ َزَل اْلَمدي َدْت َلُه أَْوالداً، فَ لَ َلمَّا قُتيَل ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َخرََج َسَلَمُة ْبُن اأَلْكوَعي إيىَل الرَّبََذةي، َوتَ َزوََّج ُهنَاَك اْمَرأًَة َوَولَ ”(، ولفظه: 7087برقم ) ،( صحيح البخاري15) .“يَنةَ ْم يَ َزْل ِبي  
رجاله  (. واألثر صحيح، ف9برقم ) 53(، وابن أِب الدنيا يف العزلة واإلنفراد ص  2/264(، وعمر بن شبة النمريي يف أخبار املدينة )17/442رواه ابن عبد الَب يف التمهيد بسنده إىل َممد بن إسحاق ) (16)

(، واتريخ بغداد  5/159عبد الَب: لسان امليزان )وسنده متصل، عدا َممد بن خليفة يف رواية ابن عبد الَب. وفيما يلي مراجع رجال األسانيد على التوايل يف تلك الرواايت: رجال سند ابن  ثقات،
(. ورجال سند ابن أِب الدنيا: هتذيب التهذيب 28/149(، )144-29/143ي: هتذيب الكمال )(. ورجال سند عمر بن شبة النمري 4/16(، )9/32(، هتذيب التهذيب ) 3/310(، )2/243)
ابن هليعة ]عبد هللا بن هليعة بن عقبة، من رجال مسلم[، عن سيار بن عبد الرمحن ]الصديف املصري[ قال: قال يل بكري ]بن عبد هللا[ بن  ”(. وكلها من طريق: 10/305(، )456/ 9(، )12- 6/11)

(. 1/431(، )4/255(، )5/327. انظر الرجال على التوايل يف: هتذيب التهذيب )“ج ]من رجال الصحيحني[...األش  
َنُة األُوىَل   يَ ْعيني مَ ”([ ما يؤيد املعىن السابق عن سعيد بن املسيب قال: 4024وقد ورد يف صحيح البخاري ]يف املغازي: ابب شهود املالئكة بدراً برقم ) ْقَتَل ُعْثَماَن ]والشرح من كالم  َوقَ َعْت اْلفيت ْ

َنُة الثَّانيَيُة   ي َ  ْن َأْصَحابي بَْدٍر َأَحداً، ُثَّ َوقَ َعْت اْلفيت ْ . وقد مال ابن  “ طَبَاخٌ َثُة فَ َلْم تَ ْرَتفيْع َوليلنَّاسي ْعيني احْلَرََّة   فَ َلْم تُ ْبقي ميْن َأْصَحابي احْلَُديْبيَيةي َأَحداً، ُثَّ َوقَ َعْت الثَّالي حيىي بن سعيد الراوي عن ابن املسيب[   فَ َلْم تُ ْبقي مي
َنة اأُلْخَرى بيَوقْ َعةي احْلَرَّة”حجر يف الفتح إىل  َْقَتلي ُعْثَمان إيىَل أَْن قَاَمْت اْلفيت ْ َنة َّبي ُْم َماتُوا ُمْنُذ قَاَمْت اْلفيت ْ ، كما أن من  رضي هللا عنهمأهل بدر  ، وهذا بعيد، إذ أن البخاري أدرج هذا الكالم يف معرض فضائل“أهنَّ

يف   آخر حَّت مل يبق بعد، وكذا هو املفهوم من فحوى كالم ابن املسيب رمحه هللا، فالظاهر   وهللا أعلم   أن املقصود ما حصل من تركهم للفتنة واحداً رضي هللا عنهأهل بدر من تقدم موته على مقتل عثمان 
أيضاً، مع   رضي هللا عنهماا العلماء والوجهاء وأهل الرأي، بل تركها علي ومعاوية منهم أحد، وكذا يف الثانية مل يبق أحد من أهل احلديبية، فلما حلت الثالثة مل يبق للناس قوة على الفتنة بعد أن تركه الفتنة

 أهنما مل يظفرا َّبا قاتال ألجله.
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ألمروا يف الفتنة  واجباً    الناس  أن الصحابة الذين اعتزلوا يف البيوت وتعربوا مل أيمروا الناس ابلعزلة، وإمنا أمروهم أن يرتكوا القتال فحسب، ولو كان اعتزال  الداللةووجه  
 . ، ولكنهم مل يفعلواالناس به

َنة فَ تَ ُعم  َمْن لَْيسَ  ْد تَ َقع اْلُعُقوبَ  قَ   ألن ه ”3 ْصَحابي اْلفيت ْ َنة  ََل ُتِصيََبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصَّة  }  :(17) اَل هللا تَ َعاىَل  َكَما قَ   ميْن أَْهلَها،  ة ِبَي ألنفال:  ا]سورة    {َوات َُّقوا ِفت ْ
ب اعتزال أهل الفتنة لذلك.(18)[“25  ، فاْسُتحي

 مطلقاً، فلعلهم استدلوا حبديث الفرار من الفتنة إىل شعف اجلبال، أو ِبدلة البعد عن الفنت. مل أجد دليالً للقائلني ابلتحول عن بلد الفتنة  أدلة القول الثالث:

 مناقشة األدلة: 

 مناقشة أدلة القول األول: 

َنةي...“ على الوجوب ال يصح، فغاية ما يدل عليه احلديث هو االستحباب1 دليل عقلي ال صلة له  . ووجه الداللة هو    االستدالل حبديث: ”َمن فَ رَّ مين الفيت ْ
 . ابلنص يف مقدمتيه، وعليه فنتيجته عقلية ال نصية

لَساً...“ يصرفه عن الوجوب أمور، منها: ”  األمر يف حديث: 2  ُكن حي

 .، واجلواب يف معرض السؤال ال يدل على الوجوبأنه جاء يف معرض اجلواب للسؤال -

 . اعتزال الناس ، ومع االحتمال يسقط االستدالل على وجوبيف الفتنة ، دون اعتزال الناس مطلقاً الفتنة  احتمال أن يكون اللفظ كناية عن اعتزال قتال -

من اعتزهلم يف بيته، ومنهم من  ينقضه فهم رواة احلديث، فهم مل يفهموا منه وجوب اعتزال الناس، وال أمروا الناس بذلك، فمنهم من اعتزل الناس ابلربذة، ومنهم -
 اقتصر على ترك القتال. 

 مناقشة أدلة القول الثاين: 

ني األمر ابلتزام   حديث الفرار يف شعف اجلبال يظهر منه أن املراد حالة خاصة من حاالت الفنت، وليس عاماً يف كل فتنة، ويدل على ذلك تفاوت األحاديث ب1
 . زال اللسان وحدهواعت البيوت، والفرار إىل شعف اجلبال

فال داللة يف الفعل   اعتزال الصحابة يدل على استحباب االعتزال يف الفتنة، ولكن ال يدل على انسحاب احلكم إىل كل فتنة، فقد يكون يف بعض الفنت واجباً، 2
 .يف كل حال على االستحباب املطلق

َنة  ََل ُتِصيََبَّ }  قد يكون املراد ابلفتنة يف:  3 ، فتكون خارجة عن موضوع اإلهلية للناس  الفتنة َّبعناها اللغوي، وهو العقوبة  { الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصَّة  َوات َُّقوا ِفت ْ
 البحث. 

البيضاوي: ” تعارض، وهذا ال مينع من االستدالل ِبا. قال  املعنيني بال  الْ قرَ إي كَ   ،هرُ ث َ أَ م  كُ مُّ عُ ي َ   اً نبَ وا ذَ قُ ات َّ وجياب عن ذلك ِبن اآلية حتتمل  بَ نكَ مُ ار   م، كُ ري ظهُ أَ   نيَ ر 
املسلمني على وجه اخلصوص   . فهذه كلها ذنوب وعقوابت عامة، وافرتاق(19)“ادي هَ  اجلي يفي   لي اسُ كَ التَ وَ   ،عي دَ البي   وري هُ ظُ وَ   ،ةي مَ لي الكَ   اقي افرتيَ وَ   ،وفي ملعرُ ابي   مري  األَ يفي   ةي نَ اهَ دَ مُ الْ وَ 

 .الواقعة على الناس بسببها هي من موضوع البحث كذلك، فليُ ْعَلم والعقوابت، هو من الذنوب اليت تتعلق َّبوضوع البحث وتشرذمهم وحصول الفتنة بينهم

 مناقشة دليل القول الثالث: 

 ُيَسلَّم، فهذا فيه إبطال ألحاديث لزوم البيوت الكثرية. وإعمال النصني ابجلمع  االستدالل حبديث الفرار إىل شعف اجلبال على وجوب التحول عن بلد الفتنة ال 
 . (20) برتجيح اآلخر  بعض النصوصبينهما أوىل من إمهال 

 الرتجيح: 

أن النصوص ال تدل على حكم واحد للعزلة واالعتزال يف كل حال، كما أن الصور اليت تناولتها النصوص خمتلفة متباينة ال ميكن  لدى التدقيق يف النصوص جند  

 
(: 7/393وبنحوه قال القرطيب يف تفسريه )(: ”واملعىن: واحذروا فتنة إن نزلت بكم مل تقتصر على الظاملني خاصة، بل تتعدى إليكم مجيعاً، وتصل إىل الصاحل والطاحل“، 15/120قال الرازي يف تفسريه ) (17)

يُب الصاليح َوالطاليح“.  ”َوَمقُصود اآليَةي: َوات َُّقوا فيتَنة تَ تَ َعدَّى الظَّاملي فَ ُتصي
(. 7088(، برقم ) 16/350فتح الباري ) (18)  
(. 3/100أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) (19)  
.“ُل اْلَكالم أَْوىَل ميْن إمْهَاليهي إْعَما”. ونص القاعدة: 128األشباه والنظائر ص   (20)  

mailto:journalofsocial.com


 
Refereed & Index & Open Access Journal journalofsocial.com 2021 

 

JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 2021  7 (47) DECEMBER 
 

2606 

 إطالق حكم واحد جلميع صورها وأشكاهلا. 

 مرين:أل ، وتلك املراتب َتتلف تبعاً ن للعزلة مراتبوابلتايل فإ

 فتنة يف اجملتمع. كل   تغلغل  1
 اإلنسان يف أتثره ابلفتنة.   حال 2

 ويدل على ذلك ما أييت:

ْقَدادي ْبني اأَلْسَودي:حديث     1 ْعُت َرُسوَل هللاي يَ ُقوُل:أ  اْلمي  اْلِفَتُ، ِإنَّ السَِّعيَد َلَمْن ُجنِ َب    ِإنَّ السَِّعيَد َلَمْن ُجنِ َب اْلِفَتِ،  ِإنَّ السَِّعيَد َلَمْن ُجنِ َب اْلِفَتَ،”  ْْيُ هللاي َلَقْد مسَي
 . (21)“َوَلَمْن ابْ ُتِلَي َفَصََبَ فَ َواها  

ومقصوده، فإن حصل ذلك َّبجرد اعتزال اللسان فبها ونعمت، وإن مل يتحقق إال ابعتزال الناس   االعتزال ووجه االستدالل أن عدم الوقوع يف الفتنة هو غاية حكم
 .، أي: خرياً فعلمجيعاً والتعرب والعزلة يف شعف اجلبال لوجب ذلك. ومن أمكنه عدم االعتزال مع الصَب فواهاً 

َواْلَماِشي ِفيَها َخْْيٌ ِمْن   ،َواْلَقائُِم ِفيَها َخْْيٌ ِمْن اْلَماِشي  ،َسَتُكوُن ِفَتٌ اْلَقاِعُد ِفيَها َخْْيٌ ِمْن اْلَقائِمِ ”  :ُهَريْ َرةَ   َأِباملروي عن    “ َوَمْن ُيْشِرْف ََلَا َتْسَتْشرِْفهُ ”:  حديث   2
َنة، ”، قال ابن حجر:  (22)“فَ ْليَ ُعْذ ِبهِ   َوَمْن َوَجَد َمْلَجأ  َأْو َمَعاذا    َوَمْن ُيْشِرْف ََلَا َتْسَتْشرِْفُه،  ،السَّاِعي   ، َواحلَْث  َعَلى ايْجتيَناب الدُُّخول فييَها  َوفييهي التَّْحذيير ميْن اْلفيت ْ

َا  . (23)“َوَأنَّ َشر َها َيُكون حبيََسبي الت ََّعلُّق ِبي

؛ سواء برتك املشي إليها )حسياً أن عدم االستشراف للفتنة واهلرب منها هو مقصود احلكم، فبأي شيء حصل املقصود حصلت االستجابة ألمر النص   الداللةووجه  
 . أو معنوايً(، أو برتك السعي فيها، وبرتك االستشراف هلا، أو ابهلرب منها، أو ابالختباء

، َوهيَي أَْرَفُع اأَلْحَوالي ; أَلهنََّ   ،ا اْلَبابي ََتَْتليفُ َأْحَواُل النَّاسي يفي َهذَ ”  قال القرطيب:  3 ا احْلَاَلُة الَّيتي فَ ُربَّ َرُجٍل َتُكوُن َلُه قُ وٌَّة َعَلى ُسْكىَن اْلُكُهوفي َواْلغيريَاني يفي اجلْيَبالي
وا بُ ُيوهَتُْم بَ ْعَد َرُجٍل َتُكوُن اْلُعْزلَُة َلُه يفي بَ ْيتيهي َأَخفَّ َعَلْيهي َوَأْسَهَل، َوَقْد اْعتَ َزَل ريَجاٌل ميْن أَْهلي َبْدٍر فَ َلزيمُ  َوُربَّ   ..يفي بيَدايَةي أَْمريهي. صلى هللا عليه وسلماْخَتاَرَها هللاُ ليَنبيي يهي 

نَ ُهَما فَ َيُكونُ   قَ ْتلي ُعْثَماَن، فَ َلْم ََيُْرُجوا إالَّ  ٍط بَ ي ْ َا َعَلى خُمَاَلطَةي النَّاسي َوأََذاُهْم، فَ ُهَو َمَعُهْم يفي الظَّاهيري َوخُمَاليٌف  إىَل قُ ُبوريهيْم، َوُربَّ َرُجٍل ُمتَ َوس ي ُ ِبي هَلُْم   َلُه ميْن اْلُقوَّةي َما َيْصَبي
 . (24)“يفي اْلَباطيني 

، فيتغري احلكم تبعاً ألحواهلم من ختبار يف الفتنةفالتدرج يف الفنت ليس قاصراً على أحوال الفنت وأنواعها، بل على أحوال الناس أيضاً، فهم َمط التكليف وَمل اال
 .حيث قوة اإلميان والثبات على احلق والقدرة على دفع الفنت عن الناس وغريها من األحوال

 اثنياً، وحال الناس يف زمن الفتنة اثلثاً. ونعلم ما سبق أن االعتزال يف الفتنة ليس مسألة واحدة فحسب، وإمنا جمموعة مسائل تبعاً حلال املكلف أواًل، ونوع الفتنة 

 وبذلك ميكن اجلمع بني أدلة الفريقني وأقواهلم. وفيما يلي املسائل اليت ميكن تفريعها من ذلك: 

 أوَل : احلكم التكليفي للعزلة: 
 َيتلف احلكم التكليفي للعزلة تبعاً ملا يلي:

. فالغاية عدم الوقوع يف الفتنة، فإن تيقن وقوعه يف الفتنة “فَ ْليَ ُعْذ بِهِ   َوَمْن َوَجَد َمْلَجأ  َأْو َمَعاذا  ”:  ديثحالوجوب، بدليل    هو     حكم اعتزال السبب املباشر للفتنة1
من وجوب حتصيل    ؛اعد املصاحل واملفاسدو ق  عموم  ، ويفهم من صراحة  وجب   حبقه خاصة   اعتزال ما يوقعه فيها، وهذا يفهم من األمر الوارد يف النص املذكور

 . درء املفاسد ِبنواعهامن وجوب و  ،املصاحل

  ، فاخلريية تدل على االستحباب فيما زاد عن الغاية “اْلَقاِعُد ِفيَها َخْْيٌ ِمْن اْلَقائِمِ ”:  حديثاالستحباب، بدليل  هو    حكم اعتزال م ا يتوق ع حصول الفتنة منه  2
 . الفتنة ال يستوجب اعتزال الناس ابلظن، وإمنا هو اتقاء للشبهات، كما أن توقع حصول املقصودة شرعاً 

 
(. وانظر احلديث أيضاً يف: املعجم الكبري 2/56(، )6/139(، )190-10/189(، )8/412(، )2/180(، )1/99(، وانظر رجال السند واتصاله يف: هتذيب التهذيب )4263برقم )  ،سنن أِب داود (21)

معناه   “فواها”و .“وإسناده صحيح”(: 10/18عليقه على جامع األصول )(، قال عبد القادر األرانؤوط يف ت3/176(، ومسند الشاميني )2112( برقم ) 46/ 6(، ومسند البزار )20/252للطَباين )
(. 11/231التلهف والتحسر، أي: واها ملن ابشر الفتنة وسعى فيها. وقيل معناه: اإلعجاب واالستطابة. انظر: عون املعبود يف شرح سنن أِب داود )  

. أيضاً. ولفظ الرواية األوىل للبخاري، ولفظ الثانية للشيخني رضي هللا عنه(. وقد روايه عن نوفل بن معاوية 2886برقم ) ،(، وصحيح مسلم7082، 7081(، وبرقم )3602برقم ) ،صحيح البخاري (22)  
(. 7081برقم )  ،( 16/331فتح الباري ) (23)  
(. 10/362اجلامع ألحكام القرآن ) (24)  
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الكراهة؛ ألن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل، وابألخص إن كانت   هو    حكم اعتزال من غلب على ظنه درء الفتنة َّبخالطة الناس ووعظهم وأمرهم وهنيهم3
طلباً   الغالبة على الظن  عتزال؛ ألن درء املتوقع للمفسدة مظنون، وال يكلف اإلنسان الوقوع يف املفسدةاملفسدة عامة واملصلحة خاصة. وال ميكننا القول حبرمة اال

 .يف االستقبال ملا هو ظين التحقق

 اثنيا : مراتب العزلة: 
فرق الفتنة، واعتزال الناس عموماً يف البيوت، واعتزال  تتعدد مراتب العزلة تبعاً ألحوال الفتنة، وتلك املراتب هي كاآليت: عزلة اللسان، واعتزال دعاة الفتنة، واعتزال  

 .(25) الناس ومواطن الفتنة معاً. وسيأيت تفصيل ذلك وبيانه يف املسألة التالية 

 اثلثا : مرجع حكم العزلة: 
املرتبة املناسبة لوضعه يف الفتنة، ويراعى يف مرجع احلكم يف ذلك كله إىل اجتهاد املكلفني، وكل مكلف أعلم حباله؛ من حيث احلكم التكليفي، ومن حيث تقدير  

 ذلك أمور:

. فيجب على كل مسلم أن  “َوَمْن ُيْشِرْف ََلَا َتْسَتْشرِْفهُ ”:  حلديث،  (26)   األخذ ابالحتياط يف ذلك ابلبعد عن احلمى، فمن رتع حول احلمى يوشك أن يقع فيه 1
 . قدرته على جتاوزها أو التأثري فيها، بل جيب عليه أن يعتمد على غلبة الظن، وأن يرجح جانب السالمةحيتاط يف هذه املسألة، فال يتقحم الفنت َّبجرد ظن  

بَلُغ  يَ َرى َأنَّ الُعزَلة الُكل ييََّة أَ ”  مرتبة اإلنسان يف العلم: فبعض العلماء   مثالً   ميكنه أن َيالط دعاة الفتنة ليناظرهم، فال نقول له: جيب عليك اعتزاهلم، وبعضهم  2
َعىَن َأن َتُكوَن ُعزلَُتُه َدعَوٌة إيىَل الَكف ي َعن القيَتالي َواالختيالفي  ، َّبي  . . فينظر املسلم حينئذ يف أيهما هو األوجب يف حقه يف مصلحة املسلمني(27) “َوأَوَقُع يفي نُ ُفوسي النَّاسي

وهو يعلم من حاله أنه ال يفتنت جيوز له ذلك، ومن علم من حاله الفتنة وجب عليه   مرتبة اإلنسان يف اإلميان: فمن خرج ليقول كلمة عدل عند سلطان جائر  3
 . ، وإال افتنت هو، ُث افتنت الناس بفتنته، فكان سبباً للفتنة من حيث يظن نفسه اجلرأة على قول احلق أمام سلطان جائراعتزاله

، ونظر أيهما سيغلب، فإن رأى احلاجة  ملصاحل واملفاسد بني تلك احلاجة وبني الفتنة احلاصلة   احلاجات: فمن احتاج للناس يف أمور دينه أو دنياه وازن بقاعدة ا4
 . غالبة حصلها، وإن رأى أن الفتنة غالبة حصل حاجته يف غري هذا املوضع، وإن كان يف ذلك مزيد جهد ومشقة يف حتصيل تلك احلاجة

مل   كال األمرين طلب املعاش يف املدن. أو ألحبنا ذلك لكل إنسان فما كانت عزلة أبداً، و من  قول احلق و من  املناظرة و ولو كان االعتزال واجباً مطلقاً ملنعنا أولئك من  
 . من العلماء، وهو َيالف ما وردت به النصوص السابقة والالحقة يقل به أحد

 املسألة الثانية: مراتب العزلة: 

 املرتبة األوىل: عزلة اللسان: 

 نوعان:  يف الفنت ووجوب اعتزاله لكالم اللسان عند التدقيق يف النصوص جند 

 األول: الكالم ِف أخبار الناس وأفعاَلم وأقواَلم: النوع 
السيف، فمَّت حكم  وأحياانً احلكم على الوقائع واألحداث ابلتصويب والتخطيء يف غري وقته أو يف غري موضعه. فحفظ اللسان عن ذلك واعتزاله يف الفنت أيخذ  

 وجب إغماد السيف وجب معه كف اللسان وحفظه، ومن األدلة على ذلك: 

َنٌة َصمَّاُء َبْكَماُء َعْمَياُء،” :حديث  1  .(28) “َوِإْشَراُف اللِ َساِن ِفيَها َكُوُقوِع السَّْيفِ  َمْن َأْشَرَف ََلَا اْسَتْشَرَفْت َلُه، َسَتُكوُن ِفت ْ

َنة َصمَّاء َبْكَماء َعْمَياء’”قال العظيم آابدي:   َْوَصافي َأْصَحاِبَا ‘َسَتُكوُن فيت ْ َذيهي اأَلْوَصاف ِبي َنة ِبي َفْت اْلفيت ْ َوال يَ تَّضيح    َوال يُ ْنَطق بيهي،  ،ال ُيْسَمع فييَها احلَْق    َأْي:  ،: ُوصي

 
َيُث َيشَتغيل املعَتزيُل بيَغَنٍم  ” أن العزلة على وجهني: 518-517ص   “موقف املسلم من الفنت يف ضوء الكتاب والسنة”ذكر حسني بن َمسن احلازمي يف كتابه  (25) اأَلوَّل: الُعزَلُة التامَُّة يفي َمَكاٍن بَعييٍد َعني النَّاس، حبي

َا َشَعف اجليبَال... أَو إيبيل يَ  َيث يَعَتزيل الفيتَنَة َوأَهَلَها، َوال يَدُخل  رَعاَها... أَو َغري َذليك ميَّا حُيَق يُق َلُه الُعزَلَة الُكل يية التامَّة َعن النَّاس.يَتَبُع ِبي : الُعزَلة اجلُزئية، حبي َا، أَو يَ في الثايني شَتميل َعَلى َشيٍء  يَها أَو َيشرَتيَك يفي قيتَاهلي
وهذا األخري له أيضاً مراتب، وبتفصيلها تظهر املراتب املذكورة أعاله. .“َماً َبني ظَهرَايني النَّاسمينَها، َوإين َكاَن ُمقيي  

نَ ُهَما أُُموٌر ُمْشتَِبَهٌة، َفَمْن تَ َرَك َما ”(، ولفظه: 2051برقم )، هذا جزء من حديث يف صحيح البخاري (26) ُشبِ َه َعلَْيِه ِمْن اإِلُثِْ َكاَن ِلَما اْستَ َباَن أَتْ َرَك. َوَمْن اْجرَتََأ َعَلى َما َيُشكُّ ِفيِه  احْلالُل َبنيِ ٌ َواحْلََراُم َبنيِ ٌ، َوبَ ي ْ
نَ ُهَما ُمْشَتِبَهاٌت َل يَ ْعَلُمُهنَّ َكِثٌْي ِمْن النَّاِس؛ َفَمْن ات ََّقى  ”(: 1599قم )بر ، ولفظ مسلم .“ْن يُ َواِقَعهُ ِمْن اإِلُثِْ َأْوَشَك َأْن يُ َواِقَع َما اْستَ َباَن، َواْلَمَعاِصي ِِحَى هللِا؛ َمْن يَ ْرَتْع َحْوَل احلَِْمى يُوِشُك أَ  َوبَ ي ْ
، َأَل َوِإنَّ ِِحَى هللِا ََمَارُِمهُ َل احلَِْمى يُوِشُك َأْن يَ ْرَتَع فِ الشُّبُ َهاِت اْسَتَْبَأَ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع ِف الشُّبُ َهاِت َوَقَع ِف احْلََراِم، َكالرَّاِعي يَ ْرَعى َحوْ  ومل أدرجه يف املنت ألنه نص  .“يِه، َأَل َوِإنَّ ِلُكلِ  َمِلٍك ِِحى 

اتقاًء لشبهة التحرْي. -ولو مع احملق  -على االحتياط يف االعتزال، وعلى ترك القتال يف الفتنة  ظاهرة عام، مع أن داللته  
. 518موقف املسلم من الفتنة يف ضوء الكتاب والسنة ص   (27)  
َدي ”(: 11/232(. قال العظيم آابدي يف عون املعبود )4264سنن أِب داود يف الفنت واملالحم: ابب يف كف اللسان برقم ) (28) َلَمايني ، َوال حُيَْتج  حبي .“يثيهي قَاَل اْلُمْنذيرييُّ: يفي إيْسنَاده َعْبد الرَّمْحَن ْبن اْلبَ ي ْ  
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 .(29)“اْلَباطيل َعْن احلَْق  

أن القتال عند حترير املسألة  ، وقد بينُت  ال يسمعون احلق وال ينطقون به وال مييزون احلق عن الباطلبني قوم    ه حكم وقع السيفأن إشراف اللسان ل  الداللةووجه  
 . شرعاً. وقد رأينا قريباً من هذا يف زماننا الكثري واملشاركة يف الفتنة َمرم

َنٌة َتْستَ ْنِظُف ”: حديث  2 َا َسَتُكوُن ِفت ْ  . (30) “اللِ َساُن ِفيَها َأَشدُّ ِمْن َوْقِع السَّْيفِ  قَ ْتالَها ِف النَّاِر، ،اْلَعَربَ ِإَّنَّ

 نَ مي  ةٍ ايَ  غَ  يفي ا املعىَن ذَ هَ وَ   .اني اللسَ   فُّ ب كَ اجي الوَ فَ   ،ةَ نَ ت ْ الفي   ريُ ثي ا يُ ذ ميَّ ئي ينَ ى حي خرَ دح األُ مَ وَ   نيي تَ فَ ائي ى الطَّ حدَ  إي يفي   عنَ الطَّ   نَّ ه أَ لُ اصي حَ وَ ” قال علي القاري يف شرح احلديث:  
 . (31)“لمَّ أَ تَ ف َ  وري هُ الظُ 

؛ ألهنا تؤدي إىل القتال أن كف اللسان خمصوص ِبذه الصورة من الفتنة، وبصورة إعمال اللسان اليت تثري الفتنة، وحكمها أشد حرمة من حرمة القتال  الداللةووجه  
 . أو تؤججه فيزداد اشتعاالً وتوقداً 

ُكْم َواْلِفَتَ فَِإنَّ اللِ َساَن ِفيَها ِمْثُل َوْقِع السَّْيفِ ”: حديث  3  . (32) “ِإَّيَّ

 . ، والتالزم بني اللسان والقتال يف هذا احلديث صريحأن استعمال اللسان يف الفتنة حيرم حيث حرم القتال الداللةووجه 

َتظيُروَنَك    :َقاَلتْ ف َ   َقْد َكاَن ميْن أَْمري النَّاسي َما تَ َرْيَن فَ َلْم جُيَْعْل يلي ميْن اأَلْمري َشْيٌء.   :وقوله  رضي هللا عنهما  ُعَمر َعَلى َحْفَصةَ دخول ابن     4 ُْم يَ ن ْ ]أي يف اجتماع احلَْْق فَإيهنَّ
ُهْم فُ ْرَقٌة  الصحابة حلضور التحكيم[،   َك َعن ْ ، واحتباسه يوحي بعدم رضاه عن رضي هللا عنهما، وابن عمر بن اخلطاب  النيب]فهو صهر  َوَأْخَشى َأْن َيُكوَن يفي اْحتيَباسي

َمْن َكاَن يُرييُد َأْن يَ َتَكلََّم يفي َهَذا    :َخَطَب ُمَعاوييَُة قَالَ   [نيف احلكم]أي بعد اختال  فَ َلمَّا تَ َفرََّق النَّاسُ   فَ َلْم َتَدْعُه َحَّتَّ َذَهَب،التحكيم، كما جاء يف اتريخ دمشق[.  
ْنُه َوميْن أَبييهي  ف َ ،  اأَلْمري فَ ْلُيْطليْع لََنا قَ ْرنَهُ  الفاضل يف القوة والرأي  على  الفاضل يف السبق إىل اإلسالم والدين والعبادة  تقدْي    يف اخلالفة  رأي ابن عمر]فَلَنْحُن َأَحقُّ بيهي مي

 [.ِبا هلذا أطلق أنه أحق، و خبالف ذلك رأي معاوية، و واملعرفة

َتهُ   فَ َهالَّ   :قَاَل َحبييُب ْبُن َمْسَلَمةَ  ،  َفَحَلْلُت ُحب َْويتي َومَهَْمُت َأْن أَُقوَل:  قَاَل َعْبُد هللاي:  ؟َأَجب ْ ْنَك َمْن قَاتَ َلَك َوأاََبَك َعَلى اإليْسالمي ََذا اأَلْمري مي يُت َأْن أَُقوَل َكليَمًة   َأَحقُّ ِبي َفَخشي
. ،غري ما أردت[ :]أي  َوحُيَْمُل َعين ي َغرْيُ َذليكَ  ،تُ َفر يُق َبنْيَ اجْلَْمعي َوَتْسفيُك الدَّمَ  ْمتَ  قَاَل َحبييٌب: َفذََكْرُت َما أََعدَّ هللاُ يفي اجلْيَناني  . (33)ُحفيْظَت َوُعصي

 ترك قول ما يعتقد أنه احلق طمعاً يف اجلنان، فدل ذلك على أن السكوت يف تلك الفتنة واجب، وقد علل تركه للكالم ِبربعة أمور:  رضي هللا عنهأنه    الداللةووجه  

 ، ألن بعض الناس سينصره، وبعضهم سينصر معاوية. “تُ َفر يُق َبنْيَ اجْلَْمعي س”  أن كلمته 

 ، والعاقبة ليست من ميْلكيه.رضي هللا عنهُكه ، إذا متادى األمر، فالكالم ميلْ “َوَتْسفيُك الدَّمَ ”  

فقصده قول احلق يف األحق ابإلمامة، وهذا من الوقائع وأمور السياسة. وَسُيْحَمُل عنه أنه األحق ابإلمامة حبكم الشرع، أو أنه يطمع  ، “ما أرادَغرْي  هَوحُيَْمُل َعن”  
 يف امللك، أو أنه يُ َعر يُض َّبعاوية ويشكك يف إميانه. 

 . ، وهذا خالصة القول، وغاية كل مسلم. فلو كانت اجلنان يف كالمه ملا تركه، بل اجلنان يف ترك الكالم حينئذ“َما أََعدَّ هللاُ يفي اجلْيَناني ”  

له َّبا ال يليق، وال حيسن أن يُْذَكر. فسكَت ومع أنه مل يقلها إال أنه محُيَل عنه غري ما أراد، فَ َعرََّض بعض اجلهلة َّبعاوية مستدلني ِبذا احلديث، وجتاوز آخرون متهمني  
َم ووقعوا يف الزلل ابن عمر ابتغاء اجلنة ُحوا، وُعصي  . ما ظهر منها وما بطن ، عافاان هللا من الفتنة واحملنةابتغاء جهنم والعياذ ابهلل ومل يسكتوا، وُحفيَظ وُفضي

 
ْلَمعْ ”(. وتتمة كالمه: 11/232عون املعبود شرح سنن أِب داود ) (29) يَحة َواأَلْمر ابي َي  قٍ  أُوذي ُروفي َوالن َّْهي َعْن اْلُمْنَكر، بَْل َمْن َتَكلََّم فييَها حبيَ قَاَل اْلَقاريي: اْلَمْعىَن ال مُيَي يُزوَن فييَها َبنْي احْلَق  َواْلبَاطيل، َوال َيْسَمُعوَن النَّصي

(. 10/33. وعبارة القاري يف: مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )“َوَوَقَع يفي اْلفينَت َواْلميَحن  
قيق األرانؤوط (، وبتح6941)برقم  ،(، ومسند أمحد 3967برقم ) ،(، وسنن ابن ماجة4265، 4256برقم ) ،(، وقال عنه: ”هذا حديث غريب“، وسنن أِب داود2178برقم ) ،سنن الرتمذي (30)
.سيماكوش، وهو اتبعي مياين... وابقي رجاله ثقات رجال الصحيح“ ن(، وقال احملقق: ”إسناده ضعيف، لضعف ليث   وهو ابن أِب ُسليم  ، وجهالة حال زايد ب6980( برقم )11/562)  
. (10/32مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ) (31)  
ْن ايْبن  احْلَدييث يفي الزََّوائيد، يفي إيْسنَاده َُمَمَّد ْبن َعْبد الرَّمْحَن، َوُهَو َضعييف، َوأَبُوُه ملَْ َيْسَمع مي ”(: 4/340(. قال السندي يف شرحه للحديث ) 3968( سنن ابن ماجة يف الفنت: ابب كف اللسان يف الفتنة برقم )32)

، وذكر منها احلديث املذكور. ويف  “قال عمرو بن علي: َممد بن احلارث احلارثي روى عن بن البيلماين أحاديث منكرة؛ مرتوك احلديث”(: 6/176. وقال اجلرجاين يف الكامل يف ضعفاء الرجال )“ُعْمر
، فمعناه صحيح.“ود يف سننهوله شاهد من حديث عبد هللا بن عمر، ورواه أبو دا”(: 4/176مصباح الزجاجة )  

‘، فَإينَُّه يُ َؤد يي إيىَل َوقع ال”(: 125/ 3قال املناوي يف فيض القدير بشرح اجلامع الصغري ) ريهي َأي: احَذُروا َوقَعَها َوالُقرَب مينَها، ’فَإينَّ َوقَع اللَساني فييَها ميثَل َوقعي السيفي خي . “سيفي ِبي  
(. 383- 9/381(، والشرح من فتح الباري )31/182ريخ دمشق )(، وات4108برقم ) ،( صحيح البخاري33)  
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 الثاين: الكالم ِف بيان األحكام الشرعية: النوع 
يف الناس  الشرعي  أن يغلب حتريف احلُْْكمي  معدومة. واألسباب احملتملة لذلك:    الفائدة من بيان احلكم الشرعيكانت  إذا  فعزلة اللسان عن بيان احلكم الشرعي مباحة  

د   شخص لناس  إىل ا  نقل احلكم الشرعي من العاملي   الوسيط يفكون  يأو أن    . بينهم   فهمالقلة    وأهم  في  هلعموم اجلل  وإما،  الناس  هلوًى يف نفوس  ، إماعند نقله   ُمْفسي
 أو مؤسسة فاسدة. 

َذيهي اآليَةي:    ألِبَأِبي أَُميََّة الشَّْعَبايني ي    سؤال دليل ذلك   ]سورة   { ِإَذا اْهَتَديْ ُتمْ ََّيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنْ ُفَسُكْم ََل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ   }ثَ ْعَلَبَة اخلَُْشيني : َكْيَف َتْصَنُع ِبي
َها َرُسوَل هللاي فَ َقاَل: 105املائدة:  َها َخبيرياً، َسأَْلُت َعن ْ َبْل ائْ َتِمُروا ِِبْلَمْعُروِف َوتَ َناَهْوا َعْن اْلُمْنَكِر، َحَّتَّ ِإَذا رَأَْيَت ُشح ا  ُمطَاعا ، ”[؟ قَاَل: أََما َوهللاي َلَقْد َسأَْلَت َعن ْ

ما  الصََّْبُ ِفيِهنَّ ِمْثُل اْلَقْبِض َعَلى اْْلَْمِر، َرة ، َوِإْعَجاَب ُكلِ  ِذي رَْأٍي ِبَرْأِيِه، فَ َعَلْيَك ِبَاصَِّة نَ ْفِسَك، َودَْع اْلَعَوامَّ، فَِإنَّ ِمْن َورَاِئُكْم أَ َوَهوى  ُمت ََّبعا ، َوُدنْ َيا ُمْؤث َ  َّيَّ
ُهمْ “َل َعَمِلُكمْ لِْلَعاِمِل ِفيِهنَّ ِمْثُل َأْجِر ََخِْسنَي رَُجال  يَ ْعَمُلوَن ِمثْ  ن ْ نَّا أَْو مي نَي مي  . (34)“َبْل َأْجُر ََخِْسنَي ِمْنُكمْ ”قَاَل:  ؟، قييَل: اَي َرُسوَل هللاي، َأْجُر ََخْسي

 من وجوه:  الداللةووجه 

، فهو ليس عاماً يف كل  هي اإلنكار ابلقلب  احلديث خصص هذه احلالة برفع وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ابللسان، فريجع األمر إىل املرتبة األدىن و 1
 .اعتزال، وال يف كل شخص 

، وال يفهم منه ترك األمر ابملعروف   احلديث قصر حكم إابحة ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ابحلالة اليت جتتمع فيها األمور املذكورة يف احلديث دون غريها2
 . تلك األموروترك النهي عن املنكر َّبجرد حصول بعض 

 اآلتية.    أن احلديث اقتصر على إابحة ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ومل أيمر ابالعتزال يف البيوت كما يف أحاديث اعتزال عامة الناس3

ألَْنَدُلسي   َماليكاً   (35)   َسَأَل اْبُن َنْصرٍ ”لذلك ملا   َها    ،َعْن اْلفينَتي ابي ن ْ هي وََكْيفييَّةي اْلَمْخرَجي مي ْنَساُن َعَلى نَ ْفسي  فَ َقاَل َماليٌك: أَمَّا أاََن َفَما أََتَكلَُّم يفي َهَذا بيَشْيٍء. ؟  إَذا َخاَف اإلي
ْثليهي وَ فَ َقاَل َلُه َماليٌك: ُكفَّ َعْن اْلَكال!! فََأَعاَد الرَُّجُل اْلَكالَم َعَلْيهي َوقَاَل: إين ي َرُسوُل َمْن َخْلفيي إلَْيك  . (36)“َوال جتُيْب فييهي  ،أاََن َلك اَنصيحٌ مي يفي َهَذا َومي

 . تتعلق ابلفتنة أيضاً  مع أنه أجاب رمحه هللا يف مواطن أخرى عن تلك األسئلة، فانظر كيف أمره اإلمام مالك يف هذا املوطن بعدم اإلجابة

 املرتبة الثانية: اعتزال دعاة الفتنة: 

 على أولئك الدعاة، ومن األدلة على ذلك: مقتصراً الشر كان دعاة الفتنة يكون إذا  لعتزال اال

 . (37) “َلْو َأنَّ النَّاَس اْعتَ َزُلوُهمْ ”:  قَالَ  ؟َفَما أَتُْمُرانَ  قَاُلوا:، “يُ ْهِلُك النَّاَس َهَذا احْلَيُّ ِمْن قُ َرْيشٍ ”: حديث  1

 .(38) “ َيَدْي ِغْلَمٍة ِمْن قُ َرْيشٍ َهالُك أُمَِِّت َعَلى ”ويف رواية أخرى: 

َية. ”قال ابن حجر عن الرواية األخرية:  ُهْم ال ُكل هْم، َواْلُمرَاد   َوإينَّ اْلُمرَاد بَ ْعض قُ َرْيش،.. َوَهذيهي الر يَوايَة َُتَص يص ريَوايَة َأِبي ُزْرَعة َعْن َأِبي ُهَريْ َرة اْلَماضي ن ْ َوُهْم اأَلْحَداث مي
ُْم يُ ْهليُكوَن    أَمَّا قَ ْوله:. وَ صلى هللا عليه وسلمفَ تَ ْفُسد َأْحَوال النَّاس َوَيْكثُر اخْلَْبط بيتَ َوايلي اْلفينَت، َوَقْد َوَقَع اأَلْمر َكَما َأْخََبَ    َناس بيَسَببي طََلبهْم اْلُمْلك َواْلقيَتال أَلْجليهي،الَأهنَّ

ْعتيزَاهلييمْ   ‘َلْو َأنَّ النَّاس ِاْعتَ َزُلوُهمْ ’ ُلوُهمْ   :ََمُْذوف اجْلََواب َوتَ ْقدييره: َلَكاَن أَْوىَل ِبييْم. َواْلُمرَاد ابي ْم ميْن اْلفينَت   َوال يُ َقاتيُلوا َمَعُهْم،  ،َأْن ال يَُداخي َوحَيَْتميل َأْن َيُكون    .َويَفيرُّوا بيديينيهي
، ‘َلوْ ’  .(39) “َفال حَيَْتاج إيىَل تَ ْقديير َجَواب ليلتََّمين ي

، وعلل احلكم ِبن هالك األمة على أيديهم، فلو ترك الناس هؤالء السفهاء واعتزلوهم ملا كان هلم  أن احلديث أمر ابعتزال هؤالء خاصة دون غريهم  الداللةووجه  
 .شرهم ومل تشتد فتنتهم وفسادهمشأن بني الناس، وملا عظم شأهنم، وابلتايل مل يعظم 

 
(. قال املزي يف هتذيب الكمال عند  4014برقم )  ،(، وسنن ابن ماجه4341(، وقال عنه: ”حديث حسن غريب“، وسنن أِب داود يف كتاب املالحم: ابب األمر والنهي برقم )3058برقم ) ،سنن الرتمذي( 34)

بسنده، ُث قال: ”رواه أبو (: ”روى له البخاري يف أفعال العباد، وأبو داود والرتمذي وابن ماجة حديثاً واحداً، وقد وقع لنا بعلو عنه“، ُث ذكر احلديث خمتصراً 21/563) ترمجة عمرو بن جارية اللخمي
َْن  11/332قال العظيم آابدي يف عون املعبود ) بدالً عاليًا“. داود عن أِب الربيع الزهراين فوافقناه فيه بعلو، وأخرجه البخاري والرتمذي من حديث بن املبارك فوقع لنا (: ”’ُشحًّا ُمطَاعاً‘: َأْي خُبْالً ُمطَاعاً، ِبي

نييَّة. ’ُمْؤثَ رَةأَطَاَعْتُه نَ ْفسك َوطَاَوَعُه َغرْيك.. ’َوُدنْياً‘:.. قَاَل اْلَقاريي:.. َوهيَي عيبَارَة َعْن اْلَمال َواجلَْ  ار الدَّ .‘: َأْي خُمْتَارَة َعَلى أُُمور الد يين“اه يفي الدَّ  
(. 9/313(، واتريخ بغداد )11/45م(. أخو أمحد بن نصر الشهيد. ثقة، سكن بغداد وتويف ِبا. انظر: املنتظم )834ه /219( صاحل بن نصر بن مالك بن اهليثم اخلزاعي، أبو الفضل )ت: 35)  
(. 8/366( التاج واإلكليل ملختصر خليل )36)  
(. 2917برقم ) ،(، واللفظ له، وصحيح مسلم3604برقم ) ،صحيح البخاري( 37)  
.“هالك أمِت...” (، ويف الفنت: ابب:3605برقم ) ،( صحيح البخاري38)  
(. 16/298( فتح الباري )39)  
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 ، وعلى التمين. “لو”والعبارة تدل على االستحباب على الوجهني: تقدير جواب 

 حينئذ حرف امتناع االمتناع، والعبارة حكاية حال تدل على االستحباب أيضاً.  “لو”. فتكون (40) وميكن أن يكون تقدير اجلواب: لو أن الناس اعتزلوهم ما هلكوا

َبَع َأَحدا  َتُكوُن ِفَتٌ َعَلى أَبْ َواِِبَا ُدَعاٌة ِإىَل النَّاِر فََأْن ََتُوَت َوأَْنَت َعاضٌّ َعَلى ِجْذِل َشَجَرٍة َخْْيٌ َلَك ِمنْ ”: حديث  2 ُهمْ   َأْن تَ ت ْ  . (41) “ِمن ْ

 . “َخْْيٌ َلَك ِمْن َأنْ ” بارة:أن احلديث أمر ابعتزال الدعاة خاصة، دون اعتزال عامة الناس، وهو لالستحباب بدليل ع الداللةووجه 

 واحلكمة من االستحباب وعدم الوجوب من وجهني:

ا يتأثر غريه فيجب يف  األول: أن شرهم يتعلق َّبقدار التأثر ِبم، فرَّبا كان اإلنسان على قدر من العلم ال يتضرر معه ِبم فال يكون حكمه وجوب االعتزال، بينم
 املكلف، وال تدخل هنا. وهذا داخل يف األدلة اليت سبقت يف حكم االعتزال تبعاً حلال حقه االعتزال، فيكون احلكم حينئذ مرتبطاً حبال املكلف، 

 . ة التالية أن شرهم قاصر على من تعلق ِبم، أو أطاعهم يف معصية، فشرهم قاصر ال يتعدى، خبالف الفرق اليت ينتسب هلا الناس، واليت سرتد يف املرتبالثاين: 

 املرتبة الثالثة: اعتزال فرق الفتنة: 

،َكاَن النَّاُس َيْسأَلُ   :ُحَذيْ َفَة ْبن اْلَيَماني   حديث إيانَّ ُكنَّا يفي َجاهيلييٍَّة َوَشرٍ  َفَجاَءاَن   اَي َرُسوَل هللاي،   فَ ُقْلُت:  وَن َرُسوَل هللاي َعْن اخلَْرْيي وَُكْنُت َأْسأَلُُه َعْن الشَّر ي خَمَاَفَة َأْن يُْدريَكيني
ََذا اخلَْرْيي، قَ ْوٌم يَ ْهُدوَن ”  قَاَل: ؟  َوَما َدَخُنهُ :  قُ ْلتُ .  “َوِفيِه َدَخنٌ   نَ َعْم،”  قَاَل:  ؟َوَهْل بَ ْعَد َذليَك الشَّر ي ميْن َخرْيٍ   قُ ْلُت:.  “نَ َعمْ ”  قَاَل:  ؟ فَ َهْل بَ ْعَد َهَذا اخلَْرْيي ميْن َشر ٍ   هللاُ ِبي

ُهْم َوتُ ْنِكرُ  َها َقَذُفوُه ِفيَها  ،ُدَعاٌة ِإىَل أَبْ َواِب َجَهنَّمَ  نَ َعْم،” قَاَل: ؟فَ َهْل بَ ْعَد َذليَك اخلَْرْيي ميْن َشر ٍ  قُ ْلُت:. “ِبَغْْيِ َهْدِيي تَ ْعِرُف ِمن ْ   اَي َرُسوَل هللاي،  :قُ ْلتُ . “َمْن َأَجاَِبُْم ِإلَي ْ
ْفُهْم لََنا. فَإيْن ملَْ َيُكْن هَلُْم    قُ ْلُت:.  “تَ ْلَزُم ََجَاَعَة اْلُمْسِلِمنَي َوِإَماَمُهمْ ”:  قَالَ   ؟َفَما أَتُْمُريني إيْن أَْدرََكيني َذليكَ   قُ ْلُت: .  “َويَ َتَكلَُّموَن ِِبَْلِسَنِتَنا  ،ُهْم ِمْن ِجْلَدتَِنا”  فَ َقاَل:  صي

 . (42)“فَاْعَتِزْل تِْلَك اْلِفَرَق ُكلََّها َوَلْو َأْن تَ َعضَّ ِبَِْصِل َشَجَرٍة َحَّتَّ يُْدرَِكَك اْلَمْوُت َوأَْنَت َعَلى َذِلكَ ”: قَالَ  ؟مَجَاَعٌة َوال إيَمامٌ 

 . دون غري ذلك من األحوال أن احلديث أمر ابعتزال فرق الفتنة يف حالة الفتنة، وهي انعدام اإلمام واجلماعة الداللةووجه 

ُهمْ   ميْن َأْن تَ تَّبيع َأَحداً ’”قال العظيم آابدي:  ن ْ َنة، ، َأْي:‘مي  . (43) “أَْو ميْن ُدَعاهتمْ  ميْن أَْهل اْلفيت ْ

 . واليت قبلها أن االعتزال يف السابقة قاصر على دعاة الفتنة، أما االعتزال هنا فهو عام يف الفرق كلها املشاركة يف الفتنة والفرق بني تلك املرتبة 

فتنة سقطوا عون فيها ويف الومن العجيب يف زماننا وقوف بعض أعياء العلم مع دعاة الفتنة ومع أحد فرق الفتنة، ُث دعوة ابقي الناس لرتك الفتنة واعتزاهلا وهم واق
 .وغرقوا

أيمر ابعتزاهلم، وأثبت اإلمام   ويف احلديث إشارة إىل أن الفتنة قاصرة على حالة انعدام اإلمام واجلماعة، ففي أول احلديث أمر بعدم إجابة الدعاة إىل أبواب جهنم ومل
 فَ ُفهيَم من ذلك اختالف احلكم ابختالف صورة املسألة وهللا أعلم.واجلماعة. خالفاً للحديث السابق الذي أمر ابعتزاهلم مع النص على الفتنة، 

 . ومل أدرج ذلك دليالً على اشرتاط اإلمام واجلماعة ألن داللته على ذلك ضعيفة، ألهنا داللة إشارة

خلَْرْيي َما َوَقَع ميْن االْجتيَماع َمعَ  ..قُ ْلت: َواَلَّذيي َيْظَهر َأنَّ اْلُمرَاد.”قال ابن حجر:  ي  َوُمَعاوييَةابي
لدََّخني َما َكاَن يفي َزَمنهَما ميْن بَ ْعض األَُمرَاء َكزياَيدٍ  ، َعلي ،  (44)َوابي ْلعيرَاقي  ابي

الف َمْن َخاَلَف َعَلْيهي ميْن اخْلََواريج، لدَُّعاةي َعَلى أَبْ َواب َجَهنَّم َمْن قَاَم يفي طََلب اْلُمْلك ميْن اخْلََواريج  و   َوخي َشاَرة بيَقْوليهي ابي ِاْلَزْم ََجَاَعة اْلُمْسِلِمنَي  ’  :َوَغرْيهْم، َوإيىَل َذليَك اإلي
َويَ ْعَتزيل اجْلَمييع إيْن ايْسَتطَاَع َذليَك     اْلُفْرَقة،يفي   َفال يَ تَّبيع َأَحداً   . قَاَل الطَََّبييُّ: َويفي احلَْدييث أَنَُّه َمََّت مَلْ َيُكْن ليلنَّاسي إيَمام فَاْفرَتََق النَّاس َأْحزَاابً . يَ ْعيني َوَلْو َجاَر.  ،‘َوِإَمامهمْ 

 
.متيقن الوقوع ويف حكم احلاصل، فاقتضت البالغة أن َيَب يف اجلواب عن املاضي صلى هللا عليه وسلمأن ما َيَب عنه ( ووجه هذا التقدير: 40)  
(، وقال عند  23449، 23282( برقم )439، 318-38/316(، وبتحقيق األرانؤوط )22939، 22771برقم ) ،(، ومسند أمحد3981برقم ) ،(، وسنن ابن ماجة4244برقم )  ،( سنن أِب داود41)

. “(23282سن، وهذا إسناد ضعيف من أجل علي بن زيد   وهو ابن جدعان   وقد توبع يف الرواية السالفة برقم ) حديث ح”الرواية الثانية:   
ْلُعْزَلةي قَاَل اْلبَ ْيَضاويي : اْلَمْعىَن إيَذا مَلْ َيُكْن ”(: 7084(، رقم )16/341. قال ابن حجر يف الفتح ) (1847برقم ) ،(، وصحيح مسلم7084، 3606برقم ) ،صحيح البخاري( 42) يفي اأَلْرض َخلييَفة فَ َعَلْيك ابي

دَّة الزََّمان،  دَّة اأَلمَل، أَْو وَ َوالصََّْب َعَلى حَتَمُّل شي َها ِِبلن ََّواِجذِ دييث اآلَخر اْلُمرَاد اللُُّزوم، َكَقْوليهي يفي احلَْ َعض  َأْصل الشََّجرَة كينَايَة َعْن ُمَكابََدة اْلَمَشقَّة، َكَقْوهلييْم ُفالن يَ َعض  احلْيَجارَة ميْن شي . َويُ َؤي يد اأَلوَّل  ‘ ’َعضُّوا َعلَي ْ
ُهْم‘ قَ ْوله يفي احْلَدييث اآلَخر:  . ومل أجد مصدر عبارة البيضاوي.“’فَِإْن ُمت  َوأَْنَت َعاض  َعَلى ِجْذل َخْْي َلك ِمْن َأْن تَ تَِّبع َأَحدا  ِمن ْ  

(. 11/214)( عون املعبود شرح سنن أِب داود 43)  
م(. استلحقه معاوية ِبنه أخوه. له إدراك. أسلم زمن الصديق وهو مراهق، ُث كان كاتباً ألِب موسى األشعري زمن إمرته على البصرة، 672-622ه /53- 1( زايد بن أبيه: زايد بن عبيد الثقفي، أبو املغرية )44)

على العراق، ُث طلب من معاوية أن يوليه احلجاز، فدعا عليه  رضي هللا عنهكان انئباً له على فارس، ُث انب ملعاوية   رضي هللا عنهمات علي  ، وانب عنه ابلبصرة. ملارضي هللا عنهموكتب للمغرية وابن عباس 
(. 420- 1/841(، وفوات الوفيات )495-3/494(، وسري أعالم النبالء )640-2/639، فخرج يف أصبعه طاعون فمات. انظر: اإلصابة )رضي هللا عنهابن عمر   
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، َوَعَلى َذليَك يَ تَ نَ زَّل َما َجاَء يفي َسائير اأَلَحادييث، َوبيهي جُيَْمع َبنْيَ َما ظَا َهاَخْشَية ميْن اْلُوُقوع يفي الشَّر  ن ْ  .(45) “ هيره االْختيالف مي

واملتعصبة  يراد ِبا االعتزال املطلق، وغاية ما تدل عليه هو عدم التمسك بواحدة من تلك الفرق املتحزبة على بعضهاوحاصل ذلك أن العزلة الواردة يف احلديث ال 
 .على الباطل

 ويتصور ذلك   على سبيل املثال   يف الصور اآلتية: 

 وغياب املرجعية العلمية بني الناس.   تعدد الفرق واجلماعات الدينية اليت تدعي أهنا على احلق وتضلل غريها، مع انتشار اجلهل 1

 اليت جتمع تلك الدول.  (46)   تعدد الدول اإلسالمية، مع غياب اهليئات2

 املرتبة الرابعة: اعتزال الناس عموما  ِف البيوت: 

 وذلك حني ال أيمن الرجل جليسه، حيث تكون الفتنة قد عمت كل الناس. ودليله: 

َا َسَتُكوُن  ”  :حديث   1 َنٌة َيُكوُن اْلُمْضَطِجُع ِفيَها َخْْيا  ِإَّنَّ ، “ِمْن السَّاِعي  َواْلَماِشي َخْْيا    ِمْن اْلَماِشي،  َواْلَقائُِم َخْْيا    ِمْن اْلَقائِِم،  َواْْلَاِلُس َخْْيا    ِمْن اْْلَاِلِس،  ِفت ْ
َفَمْن ملَْ   : قَالَ .  “َوَمْن َكاَنْت َلُه َأْرٌض فَ ْليَ ْلَحْق ِبَِْرِضهِ   َوَمْن َكاَنْت َلُه َغَنٌم فَ ْليَ ْلَحْق ِبَغَنِمِه،  ْلَحْق ِبِِبِِلِه،َمْن َكاَنْت َلُه ِإِبٌل فَ ْلي َ ”  قَاَل:  ؟ َما أَتُْمُريني   اَي َرُسوَل هللاي،   قَاَل:

ِه َعَلى َحرٍَّة  ”  قَاَل:  ؟َيُكْن َلُه َشْيءٌ ميْن َذليكَ  ْعُت   َعْن اْبني َمْسُعوٍد قَاَل:  ،اأَلَسدييُّ  ْن َوابيَصةَ  عَ ... و “ا اْسَتطَاَع النََّجاءَ  ُثَّ لِيَ ْنُج مَ فَ ْليَ ْعِمْد ِإىَل َسْيِفِه فَ ْلَيْضِرْب ِبَدِ  مسَي
ُم   قَاَل:  ؟ْلُت َمََّت َذليَك اَي اْبَن َمْسُعودٍ ق ُ ”:  قَاَل فييهي ،  “قَ ْتالَها ُكلُُّهْم ِف النَّارِ ” :  قَالَ    َفذََكَر بَ ْعَض َحدييثي َأِبي َبْكَرَة     يَ ُقوُل    صلى هللا عليه وسلمَرُسوَل هللاي   تيْلَك أايَّ

، ْلساً :  َقالَ   ؟َفَما أَتُْمُريني إيْن أَْدرََكيني َذليَك الزََّمانُ   :قُ ْلتُ   .َحْيُث ال أَيَْمُن الرَُّجُل َجلييَسهُ   اهْلَرْجي فَ َلمَّا قُتيَل ُعْثَماُن طَاَر   ميْن َأْحالسي بَ ْيتيَك.  َتُكفُّ ليَساَنَك َوَيَدَك َوَتُكوُن حي
َعُه ميْن َرُسولي هللاي  فَ رَكيْبُت َحَّتَّ أَتَ ْيُت ديَمْشَق فَ َلقييُت ُخَرْْيَ ْبَن فَاتيٍك، قَ ْليبي َمطَاَرُه، هللي الَّذيي ال إيلََه إيال ُهَو َلَسمي ا َحدَّثَنييهي اْبُن  َكمَ   صلى هللا عليه وسلمَفَحدَّثْ ُتُه َفَحَلَف ابي

 . (47) “َمْسُعودٍ 

القيد، فكان   أمره ابلتزام البيت حينئذ، وعلق احلكم على ذلك  رضي هللا عنهأنه    الداللة. ووجه  “َحْيُث ال أَيَْمُن الرَُّجُل َجلييَسهُ ”:  رضي هللا عنهوموضع الشاهد قوله  
 .ذلك القيد علًة حلكم االعتزال

:  حديث ابن   2 َنَة فَ َقاَل:   َعْمريو ْبني اْلَعاصي َنَما حَنُْن َحْوَل َرُسولي هللاي إيْذ ذََكَر اْلفيت ْ َوَشبََّك ،  “وََكانُوا َهَكَذا  َوَخفَّْت َأَماََنُُتُْم،  ِإَذا رَأَيْ ُتْم النَّاَس َقْد َمرَِجْت ُعُهوُدُهْم،”  بَ ي ْ
َتَك،”:  قَالَ  ؟َكْيَف أَفْ َعُل عيْنَد َذليَك َجَعَليني هللاُ فيَداكَ   َبنْيَ َأَصابيعيهي. فَ ُقْمُت إيلَْيهي فَ ُقْلُت: َوَعَلْيَك ِبَِْمِر ،  َودَْع َما تُ ْنِكرُ   َوُخْذ ِبَا تَ ْعِرُف،  َواْمِلْك َعَلْيَك ِلَساَنَك،  اْلَزْم بَ ي ْ

 . (48) “ َعْنَك أَْمَر اْلَعامَّةِ َخاصَِّة نَ ْفِسَك َودَعْ 

أمر ابعتزال الناس يف البيت، وخص ذلك حبالة معينة، وهي وصول الناس إىل ذروة الفتنة، ويفهم ذلك من وصف الناس عامة دون َتصيص   نبينا  أن   الداللةووجه  
 . أمت التسليمعليه أفضل الصالة و ، ويفهم أيضاً من تشبيك أصابعه  والتباسها  لعهود وخفة األماانت واختالط أمورهمقلة وفائهم اب، وهي  فئة أو طائفة بتلك األوصاف 

ي   بَ َعثَ   3
يَء بيهي فَ َقالَ ، مارضي هللا عنهإيىَل َُمَمَّدي ْبني َمْسَلَمَة  َعلي قَاِتْل ِبِه َما ” فَ َقاَل: َسْيفاً     نيب هللايَ ْعيني     َدَفَع إييَلَّ اْبُن َعم يكَ : قَالَ  ؟ َما َخلََّفَك َعْن َهَذا اأَلْمري : َفجي

،ُقوِتَل   َتَك َحَّتَّ ََتْتَِيَك َمِنيٌَّة قَاِضَيٌة َأْو َيٌد َخاِطَئةٌ   فَاْعَمْد ِبِه ِإىَل َصْخَرٍة فَاْضرِْبُه ِِبَا،  فَِإَذا رَأَْيَت النَّاَس يَ ْقُتُل بَ ْعُضُهْم بَ ْعضا    اْلَعُدوُّ  .(49)َخلُّوا َعْنهُ   قَاَل:  ،“ُثَّ اْلَزْم بَ ي ْ

 
، فإن كان املقصود “حديث اليمان”(، ومل أعثر على كالم الطَبي يف تفسريه أو اترَيه، فلعله يف كتاب آخر غري مطبوع، فمن كتبه كتاب: 7084برقم )، (16/341( فتح الباري شرح صحيح البخاري )45)

(. 1/527نه شرح حلديث، وهللا أعلم. انظر اسم الكتاب يف اتريخ الرتاث العرِب )حديث حذيفة بن اليمان فهو املقصود، ألن الكالم هنا عنه، وسياق كالمه يوحي ِب  
( ال فرق يف تلك اهليئات بني اهليئات احلكومية، كاخلالفة مثاًل، أو اهليئات والتحالفات الدولية، كاملنظمات الدولية اإلسالمية. 46)  
إسناده ضعيف على نكارة يف بعض ألفاظه. الراوي عن ”(، وقال عن الرواية األوىل: 4287، 4286( برقم )9/315بتحقيق األرانؤوط )(، و 4274برقم ) ،(، ومسند أمحد4256برقم )  ،( سنن أِب داود47)

إسناده ”، وقال عن الثانية: “ابن حبان يف الثقاتمل يوثقه أحد، وإمنا ذكره عمرو بن وابصة مبهم، فهو جمهول، وعلى القول ِبنه إسحاق بن راشد كما يف الرواية التالية، فهو خمتلف فيه. وعمرو بن وابصة 
. (2887برقم )، صحيح مسلم. واحلديث أصله يف “ضعيف. إسحاق بن راشد خمتلف فيه... ُث إنه مل يصرح بسماعه من عمرو بن وابصة األسدي  

(، وقال عنه احملقق: ”إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، غري هالل بن خب اب،  6987( برقم )567-11/566(. وبتحقيق األرانؤوط )6948برقم ) ،(، ومسند أمحد4343برقم )  ،سنن أِب داود( 48)
َيرجاه“. وورد برواايت أخرى بغري لفظ  مل (، وقال: ”هذا حديث صحيح اإلسناد و 8600، 7758( برقم )570، 4/315فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة“. واملستدرك على الصحيحني للحاكم )

  ’َواْختَ َلُفوا َفَكانُوا َهَكَذا، َوَشبََّك َبنْي َأَصابيعه‘، َأْي: مُيْزَج بَ ْعضهْم بيبَ ْعٍض، َوتَ َلبََّس أَْمر ديينهْم، َفال”(: 11/334. قال العظيم آابدي يف عون املعبود )الفتنة يف سنن أِب داود وسنن ابن ماجة ومسند أمحد
ري ُ  .“ْعَرف اأَلميني ميْن اخْلَائين، َوال اْلََب  ميْن اْلَفاجي  
،  499-29/496(، و)16029( برقم )415- 25/413(، واللفظ له، وسريد بتمامه الحقاً. وبتحقيق األرانؤوط )17521، 17518، 15599برقم ) ،(، ومسند أمحد3962برقم ) ،سنن ابن ماجة( 49)

جموع  قال عن الرواية األوىل: ”إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد، وهو ابن ُجْدعان، وبقية رجاله ثقات، رجال الصحيح“. وقال عن الثانية: ”حسن َّب(، و 17982، 17979برقم )، (501-503
َنٌة َوفُ ْرَقٌة   مد بن مسلمة“. طرقه. سهل بن أِب الصلت صدوق، وزيد بن احلباب واحلسن البصري ثقتان، لكن احلسن مل يشهد القصة، فإنه مل يثبت مساعه من علي وال من َم َا َسَتُكوُن فيت ْ ولفظ ابن ماجة: ”إيهنَّ

َيٌة“. أَتْتيَيَك يٌَد َخاطيَئٌة أَْو َمنييٌَّة َواْختيالٌف، فَإيَذا َكاَن َكَذليَك فَْأتي بيَسْيفيَك ُأُحداً فَاْضريْبُه َحَّتَّ يَ ن َْقطيَع، ُثَّ اْجليْس يفي بَ ْيتيَك َحَّتَّ  َمْعُروف،   (: ”قَ ْوله: ’فَْأتي بيَسْيفيك ُأُحداً‘... َجَبل4/337قال السندي ) قَاضي
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َحَّتَّ ََتْتَِيَك َمِنيٌَّة قَاِضَيةٌ ” أمره ابلتزام البيت يف حالة قتال الفتنة. ويُ ْفَهُم التخصيص ابلقتال الذي يدخل إىل الناس يف بيوهتم إشارًة من قوله: النيبأن  الداللةووجه 
 فيدل ذلك على أن هذا احلكم يكون عندما تقتحم تلك الفتنة على الناس بيوهتم.  .“َأْو َيٌد َخاِطَئةٌ 

يٍ   ْهَبانَ َعْن أُ   4
بَ َعيني : َلمَّا َقديَم اْلَبْصَرَة بَ َعَث إيلَْيهي فَ َقالَ  َأنَّ َعليي اً   وََكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة   ْبني َصْيفي ِإنَُّه َسَيُكوُن ” أَْوَصايني َخلييليي َواْبُن َعم يَك فَ َقاَل: :فَ َقالَ  ؟َما مَيْنَ ُعَك َأْن تَ ت ْ

ْذ َسْيفا    فُ ْرَقٌة َواْخِتالٌف، َفَك َواَّتَِّ صلى هللا عليه  فَ َفَعْلُت َما أََمَريني َرُسوُل هللاي  ،  “َواقْ ُعْد ِف بَ ْيِتَك َحَّتَّ ََتْتَِيَك َيٌد َخاِطَئٌة َأْو َمِنيٌَّة قَاِضَيةٌ   ِمْن َخَشٍب،  فَاْكِسْر َسي ْ
 . (50) خْلَاطيَئَة فَافْ َعلْ فَإيْن اْسَتطَْعَت اَي َعلييُّ َأْن ال َتُكوَن تيْلَك اْلَيَد ا ،وسلم

 يف هذا احلديث كالذي قبله، فلفظهما متقارب. ويؤيد ذلك االستدالل فعل الصحابة الذين رووا احلديث.  الداللةووجه 

أن املشاركة يف قتال الفتنة ال جتوز، أما التزام البيوت واالعتزال املطلق للناس فال أرى أن الفتنة بني   يف حترير املسألة  أما كسر السيف واعتزال القتال يف الفتنة فقد مر
عمن    رضي هللا عنهقد وصلت إىل هذا احلد الذي يصطلي اإلنسان بناره وهو معتزل يف بيته، وشاهد ذلك واضح يف إعراض علي    رضي هللا عنهماعلي ومعاوية  

 .مع أحد الطرفني املشاركة يف القتالعلى هم َب من اليد اخلاطئة اليت تقتل اآلمنني يف بيوهتم، أو جت رضي هللا عنهمان هو وال معاوية ترك مناصرته، فلم يك

 املرتبة اخلامسة: اعتزال الناس واعتزال مواطن الفتنة معا : 

 وذلك عندما تتطاول الفنت بعظمتها حَّت ال يكون مفر منها إال بذلك:

َا َسَتُكوُن ِفَتٌ،”:  حديث   1 َنٌة،  ِإَّنَّ َها،  َواْلَماِشي ِفيَها َخْْيٌ ِمْن السَّاِعي  ،اْلَقاِعُد ِفيَها َخْْيٌ ِمْن اْلَماِشي ِفيَها  َأَل ُثَّ َتُكوُن ِفت ْ َأَل فَِإَذا نَ َزَلْت َأْو َوقَ َعْت َفَمْن    ِإلَي ْ
أَرَأَْيَت َمْن ملَْ َيُكْن َلُه إيبيٌل َوال    اَي َرُسوَل هللاي،  فَ َقاَل َرُجٌل:   . “َوَمْن َكاَنْت َلُه أَْرٌض فَ ْليَ ْلَحْق ِبَِْرِضهِ   َلُه َغَنٌم فَ ْليَ ْلَحْق ِبَغَنِمِه،  َوَمْن َكاَنتْ   َكاَن َلُه ِإِبٌل فَ ْليَ ْلَحْق ِبِِبِِلِه،

ِه ” قَاَل: ؟َغَنٌم َوال أَْرضٌ   . (51) “ اللَُّهمَّ َهْل بَ لَّْغتُ  ،اللَُّهمَّ َهْل بَ لَّْغتُ  ،اللَُّهمَّ َهْل بَ لَّْغتُ  ُثَّ لِيَ ْنُج ِإْن اْسَتطَاَع النََّجاَء، ِبََجٍر،يَ ْعِمُد ِإىَل َسْيِفِه فَ َيُدقُّ َعَلى َحدِ 

 يف احلديث من وجوه:  الداللةووجه 

على أن العزلة   أن احلديث أخَب أن أفضل األحوال هو أبعدها عن الفتنة، ُث أمر ابللحاق ابإلبل والغنم واألرض، وذلك يكون بعيداً عن مواطن الناس، فدل  -
 تكون يف البعد عن مواطن الناس. 

فيه مبالغة يف البعد أواًل، وفيه دليل على االستحباب اثنياً، إذ لو    عمن ليس له شيء من ذلك أمره إبسراع اهلرب من الفتنة إن استطاع ذلك، وهذا  النيبملا سئل    -
 كان واجباً ألمره ابَتاذ الغنم؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.

؛ ألن الفتنة يف هذه  د ذلك االستحبابُفهيَم منه أن املقصود من األمر اإلرفاق، فأفا  “ِإْن اْسَتطَاعَ ”ملا بني احلديث علة احلكم )وهي جناة املخاطب(، وجاء بعبارة    -
قع فيها إال إنسان املرتبة يغلب فيها اهلالك على كل حال، ومع كل طرف، فالنص جاء لبيان سبيل النجاة دون تقرير حكم فقهي يوجب االبتعاد، وإال فإنه ال ي

 .جمنون أو مطموس على قلبه

 . هي أسي رَ بي   نجُ ليَ فَ   هي امي هَ ن مَ مي   هي بي   لُ غي شتَ ا يَ مَ   هُ ن لَ كُ  يَ ن ملَ مَ   ...:هللاُ   هُ محيَ  رَ الطييبي   الَ قَ ..  ‘.ِإْن اْسَتطَاَع النََّجاءَ ’.  نَتُ الفي   هُ يبُ صي  ال تُ َّتَّ  حَ ابًَ رَ ع هَ سري يُ ر وَ في يَ ي لي أَ ”قال علي القاري:  
 مَّ اللهُ   .اةَ جَ النَ   اعَ طَ ن استَ إي   : لقُ  ي َ ملَ   يثُ حَ   ‘ِإْن اْسَتطَاَع النََّجاءَ ’:  هُ ولُ يه قَ لَ ل عَ دُ ا يَ مَ كَ   ،كَ لي ذَ كَ   يسَ لَ وَ   ،اةي جَ ن النَ مي   مرٌ ه أَ نَّ ى أَ لَ عَ   ‘نجُ ليَ فَ ’  : هُ ولَ قَ   لَ محََ   هُ نَّ أَ   رُ اهي الظَّ وَ    .اه
 . (52) “مُ علَ  أَ اىَل عَ ت َ  هللاُ  وَ بىَن مَ الْ وَ  ةي ادَّ مَ ن الْ عَ  ري ظَ النَّ  طعي ع قَ  مَ املعىَن  لُ اصي حَ  هي بي  ادَ رَ ن ي ُ أَ  الَّ إي 

 .كما هو ظاهر النص   عن الفنت، ال ذات االعتزال عن مواطن الفنت رعي الغنم وحنوذلك ِبنه قد يكون املراد االنشغال بويعرتض على 

 وجياب عن ذلك ِبن هذا ترده األحاديث التالية، والنصوص يفسر بعضها بعضاً.

َبُع ِِبَا َشَعَف اْْلَِباِل َوَمَواِقَع اْلَقْطِر،يُوِشُك َأْن َيُكوَن َخْْيَ َماِل اْلُمْسِلِم َغَنٌم  ”:  حديث   2 َيَِْت َعَلى النَّاِس زََماٌن َتُكوُن  ”  رواية:  ويف،  (53) “ْن اْلِفَتِ  يَِفرُّ ِبِديِنِه مِ   يَ ت ْ

 
، َوحُيَْتَمل َعَلى بُ ْعد اإليَضاَفة، َأْي: يَد نَ ْفس َخاطي  يفي لت َّْوصي . تُلك“َئة. َواْلُمرَاد: َحَّتَّ أَيْتييك َمْن يَ قْ يُرييد َكْسر السَّْيف، بَْل تَ رْكُه. ’يَد َخاطيَئة‘: ابي  

،  20670برقم ) ،(274- 34/270(، واللفظ له. وبتحقيق األرانؤوط )26659، 26658، 20148، 20147برقم ) ،(، ومسند أمحد3960برقم ) ،(، وسنن ابن ماجة2203برقم ) ،سنن الرتمذي( 50)
(: ”’َسْيفاً ميْن  6/370املباركفوري يف حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ) قال (، وقال عنه: ”حديث حسن َّبجموع طرقه وشواهده“.27200، 27199( برقم )178-45/177(، و)20671

“ : االْمتينَاُع َعْن اْلقيتَالي َشبي َاذي السَّْيفي ميْن اخلَْ . َخَشٍب‘، اْلُمرَاُد ابييَت ي  
ََجٍر‘. قييَل: اْلُمرَاد َكْسر السَّْيف َحقييَقة َعَلى ظَاهير احْلَدييث(: ”’يَ ْعميد إيىَل َسْيفه 9/237قال النووي يف شرحه للحديث ) (.2887برقم )، صحيح مسلم( 51) ليَيُسد  َعَلى نَ ْفسه اَبب َهَذا  ؛فَ َيُدق  َعَلى َحد ه حبي

َنة بيُكل ي َحال“.  دهعْ اْلقيتَال، َوقييَل: ُهَو جَمَاز، َواْلُمرَاد: تَ ْرك اْلقيتَال، َواأَلوَّل َأَصح . َوَهَذا احْلَدييث َواأَلَحادييث قَ ْبله َوب َ  ميَّا حَيَْتج  بيهي َمْن ال يَ َرى اْلقيتَال يفي اْلفيت ْ  
(. 10/15( مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )52)  
سبق َترجيه.  (53)  
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 . (54) “اْلغََنُم ِفيِه َخْْيَ َماِل اْلُمْسِلمِ 

 الداللة ، ووجه  “يَِفرُّ ِبِديِنهِ ”:  صلى هللا عليه وسلماحلديث أخَب عن زمان يكون فيه ذلك األمر، وهذا ال يفهم منه وجوب وال استحباب. وموضع الشاهد قوله  
 حصول التعبد بذلك، فأفاد االستحباب. 

الوصف. وورود احلديث بصيغة اخلَب دون أمر أو هني عن االعتزال، يشري إىل أن حال وعدم بيان حال الناس يف ذلك الزمان، يوحي ِبن عظم الفنت حينئذ يفوق 
، وإمنا بني احلديث القدر من االعتزال الذي حتصل به النجاة، وإال فاالعتزال يلجأ إليه  الفتنة حينئذ يضطر الناس إىل االعتزال، وليس خروجهم بسب أمر الشرع

 . ل له فال فائدة من خماطبة النص الشرعي له حينئذ والعياذ ابهلل تعاىلكل عاقل يف ذلك الوقت، أما من ال عق 

َنًة فَ َقرََِّبَا،  :أُم ي َماليٍك اْلبَ ْهزييَّةي   حديث   3 َورَُجٌل آِخٌذ   يَ ْعُبُد رَبَُّه،رَُجٌل ِف َماِشَيِتِه يُ َؤدِ ي َحقََّها وَ ”  قَاَل:  ؟َمْن َخرْيُ النَّاسي فييَها  اَي َرُسوَل هللاي،   :قُ ْلتُ   ذََكَر َرُسوُل هللاي فيت ْ
 . (55) “ِبَرْأِس فَ َرِسِه ُيُِيُف اْلَعُدوَّ َوُيُِيُفونَهُ 

 يدل على أفضليته على التزام البيوت أيضاً.  والعبادة ، وَتصيص ذلك ابلذكر يقتضي البعد عن مواطن اجتماع الناس فالتزام املاشية يف املرعى ومواقع القطر

 : أن الوصف ابخلريية يقتضي االستحباب. الداللة ووجه 

ا عامة، وَيتلف حكمها ويالحظ من األحاديث السابقة يف اعتزال الناس ومواطن الفتنة حتديداً أهنا لالستحباب، خبالف مراتب االعتزال األخرى اليت جاءت داللته
 . حبسبه كما سبقمن فرد إىل فرد كٌل  

َنةي“. فهذا يفيد أن البداوة رخصة على وهذا ما فهمه العلماء   وهللا أعلم   فقد بوب أبو داود يف كتاب الفنت واملالحم: ”اَبب َما يُ َرخَُّص فييهي ميْن اْلَبَداَوةي يفي   اْلفيت ْ
( من أن التعرب ”َكاَن إيْذ َذاَك َُمَرَّماً إيالَّ  16/347تعرب يف الفتنة“ للبخاري )خالف األصل. وهذا مبناه   وهللا أعلم   على ما ذكره ابن حجر يف شرح ”ابب ال

َنةي إيَشاَرة إيىَل َما َوَرَد ميْن اإليْذن يفي َذليَك عيْنَد ُحلُ  ْلفيت ْ رة بعد زوال حترْي التعرب ول اْلفينَت“، فإن كان كما قال كانت النصوص املذكو إيْن أَذيَن َلُه الشَّاريع يفي َذليَك، َوقَ يََّدُه ابي
 . لالستحباب. وإن كانت احلرمة ابقية فالقول ابلرخصة ابٍق على حاله، وهذا َمله أحكام اهلجرة، وهي خارجة عن موضوع البحث

 املسألة الثالثة: مقتضيات العزلة: 

أُم ي َماليٍك اْلبَ ْهزييَّةي ذلك بدعوى الفتنة؛ بدليل حديث    اجلهاد وحنو  وأالدعوة  فال جيوز أن يرتك  أن تكون العزلة سبباً لرتك الفرائض والواجبات:    شرعاً   ال جيوزأوَل :  
 . (56) “ِبَرْأِس فَ َرِسِه ُيُِيُف اْلَعُدوَّ َوُيُِيُفونَهُ َورَُجٌل آِخٌذ  رَُجٌل ِف َماِشَيِتِه يُ َؤدِ ي َحقََّها َويَ ْعُبُد رَبَُّه،” :لسابق، وفيها رضي هللا عنها

و مفصل  أن احلديث ساوى بني االعتزال واجلهاد يف الفضيلة. فدل على أن الفتنة ال متنع من اجلهاد يف سبيل هللا، ُث يكون حكم اجلهاد على ما ه  الداللةووجه  
 ؛ وهذا ألمور:يف أحكام اجلهاد

 فال يرتك ألجل االعتزال املستحب. إن كان اجلهاد واجباً  -1

 ُث مها مسألتان، وال تالزم بينهما.  -2

 . بل إن جهاد العدو يشغل الناس عن فتنتهم -3

َأَل ُأْخَِبُُكْم ِبَْْيِ النَّاِس َمْنزَِلة  بَ ْعَدُه رَُجٌل ’:  َوقَ ْولُهُ ”بل إن بعض العلماء محل االعتزال على من ال طاقة له على اجلهاد، فقال أبو الوليد الباجي شارحاً رواية املوطأ:  
َهاَوَأْخََبَ بَ ْعَد َذليَك بيَفْضلي َمْن َقصَ   ...‘ُمْعَتِزٌل ِف ُغنَ ْيَمِتهِ  ذاً   فَ َلْيَس ُكلُّ النَّاسي َيْسَتطييُع اجلْيَهاَد،  ،َر َعْن َهذيهي اْلَمْنزيَلةي َوَضُعَف َعن ْ بيَعَناني    َوال يَ ْقديُر َعَلى َأْن َيُكوَن آخي

 
(. 3600برقم ) ،صحيح البخاري (54)  
ه النص على الفتنة، أما ابقي الرواايت واألحاديث فلم تنص على الفتنة، وإمنا على مطلق أفضلية هذين الصنفني من  (، واللفظ له، إذ ورد في2177برقم ) ،( روي احلديث عن أم مالك البهزية يف سنن الرتمذي 55)

ٍر َوَأِبي َسعييٍد َواْبني َعبَّاسٍ ”الناس. قال عنه الرتمذي:  (، ويف سنن 2569برقم ) ،(، ويف سنن النسائي1652برقم ) ،، وعن ابن عباس“اْلَوْجهي ، َوَهَذا َحدييٌث َحَسٌن َغرييٌب ميْن َهَذا َويفي اْلبَاب َعْن أُم ي ُمَبش ي
(، ويف 10400، 9430، 8897برقم ) ،(، ويف مسند أِب هريرة2953، 2833، 2117،  1988برقم ) ،(، ومسند أمحد3977برقم ) ،(، وعن أِب هريرة يف سنن ابن ماجة2395برقم ) ،الدارمي

َنةي ”(، وقد نصت الرواية األخرية على الفتنة، فقد جاءت بلفظ: 26807برقم ) ،حديث أم مالك البهزية (، وقال 27353( برقم ) 343-45/342، وهذه الرواية بتحقيق األرانؤوط )“َخرْيُ النَّاسي يفي اْلفيت ْ
يف موطأ مالك   رضي هللا عنه. وعن عطاء بن يسار “ري صحابية احلديث، فقد روى هلا الرتمذيصحيح لغريه، وهذا إسناد ضعيف، لضعف ليث بن أِب ُسَليم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني، غ”عنها: 

  ،“هذا حديث صحيح اإلسناد ومل َيرجاه”(، وقال عنه: 8569، 2460( برقم )4/560(، و)2/102ورواه احلاكم يف املستدرك عن أِب هريرة مرفوعاً ) (.976يف اجلهاد: ابب الرتغيب يف اجلهاد برقم )
 .“حديث صحيح على شرط الشيخني، ومل َيرجاه”(، وقال عنه: 8433، 8380( برقم )510، 4/493(، وعن ابن عباس مرفوعاً )8437، 8331( برقم )512، 4/478وعن أِب هريرة موقوفاً )

،”(: 6/334قال املباركفوري يف حتفة األحوذي ) َها َقرييَبَة اْلُوقُوعي . “إيلَْيهي  أَنَُّه قَ رََّب َذليَك الشَّْيءَ قَاَل اأَلْشَرُف: َمْعنَاُه َوَصَفَها ليلصََّحابَةي َوْصفاً بَلييغاً، فَإينَّ َمْن َوَصَف عيْنَد َأَحٍد َوْصفاً بَلييغاً َفكَ  فَ َقرََِّبَا:... َأْي: فَ َعدَّ  
( سبق َترجيه. 56)  

mailto:journalofsocial.com


 
Refereed & Index & Open Access Journal journalofsocial.com 2021 

 

JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 2021  7 (47) DECEMBER 
 

2614 

هي فييهي، الضَّعييُف،  فَ َرسي النَّاسي  اْلَعاَهةي،  َواْلَكبيرُي،  َففيي  ُلُغ َدَرجَ   ..َواْلَفقيرُي.  َوُذو  تَ ب ْ اْلُمَجاهيدي؛َوال  َدَرَجَة  اْلُمْسليمينَي،  ُتُه  َعْن  َيُذبُّ  َد  اْلُمَجاهي اْلَكافيرييَن َحَّتَّ   أَلنَّ  ُد  َوجُيَاهي
َلُهْم يفي الد ييني؛  .(57) “ رْييهي َوَهَذا اْلُمْعَتزيُل ال يَ تَ َعدَّى نَ ْفُعُه إيىَل غَ  َوَيْكثُ ُر االْنتيَفاُع بيهي. يَ تَ َعدَّى َفْضُلُه إيىَل َغرْييهي، يُْدخي

ليس من الفتنة موضع  األمر ابملعروف والنهي عن املنكرعن املنكر بسبب الدعوة و   وينهىابملعروف  أيمرإىل هللا و املسلم الذي يدعوالذي يلحق  الناس أذى اثنيا :
، فال جيوز التعذر به للتهرب من مسؤولية دعوة الفقرة السابقة، بل ال جييز أن يرتك املسلم الواجبات الشرعي كما سبق يف وجب االعتزالوهذا األذى ال ي ،البحث

 الناس إىل اخلري وزجرهم عن الشر. إال يف احلاالت اليت أابح الشارع فيها ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.

 : ما يلي ويدل على ذلك

َنَة النَّاِس َكَعَذاِب اَّللَِّ َولَِئنْ }  قوله تعاىل:  1 ُ ِبَِْعَلَم َوِمَن النَّاِس َمْن يَ ُقوُل آَمنَّا ِِبَّللَِّ فَِإَذا ُأوِذَي ِف اَّللَِّ َجَعَل ِفت ْ  َجاَء َنْصٌر ِمْن رَبِ َك لَيَ ُقوُلنَّ ِإَنَّ ُكنَّا َمَعُكْم َأَولَْيَس اَّللَّ
ُ الَِّذيَن آَمُنوا َولَيَ ْعَلَمنَّ اْلُمَناِفِقنيَ ( 10ِبَا ِف ُصُدوِر اْلَعاَلِمنَي )  [.11-10]سورة العنكبوت:  {َولَيَ ْعَلَمنَّ اَّللَّ

 ، وتدل على ذلك اآلية الثانية. (58) واآلية يف املنافقني كما ذكر املفسرون 

ى املنافقني الضالني فكذلك ال جيوز ترك مستلزمات اإلميان بسبب أذ  القياس على ترك اإلميان، فكما ال جيوز اجلزع وترك اإلميان بسبب أذى املشركني،  الداللةووجه  
 . ما مر سابقاً  ، إال حيث أجاز النص ذلكاملضلني من الدعاة على أبواب جهنم يف زماننا

 . (59) “ِمْن اْلُمْؤِمِن الَِّذي َل ُُيَاِلُط النَّاَس َوَل َيْصَِبُ َعَلى َأَذاُهمْ  اْلُمْؤِمُن الَِّذي ُُيَاِلُط النَّاَس َوَيْصَِبُ َعَلى َأَذاُهْم َأْعَظُم َأْجرا  ”: حديث  2

نُ   هفيي”قال الصنعاين:   َهاُهْم َعْن اْلُمْنَكري َوحُيْسي ْلَمْعُروفي َويَ ن ْ ُ َعَلى  أَْفَضلييَُّة َمْن َُيَاليُط النَّاَس خُمَاَلطًَة أَيُْمُرُهْم فييَها ابي  ُمَعاَمَلتَ ُهْم، فَإينَُّه أَْفَضُل ميْن الَّذيي يَ ْعَتزيهُلُْم َوال َيْصَبي
،َواأَلْحَواُل ََتَْتليُف ابي  اْلُمَخاَلطَةي. ، [،َواأَلْحَوالي ] ْختيالفي اأَلْشَخاصي  .(60)  “َوليُكل ي َحاٍل َمَقالٌ  َواأَلْزَماني

 مع العزلة.  األمر ابملعروف والنهي عن املنكرفاحلديث أثبت أن املخالطة حبقها   من الصَب واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر   أفضل من االعتزال، لعدم إمكان 

 بتلك احلقوق مع االعتزال للقادر عليها يتعني بقياس األوىل، وداللة احلديث على ذلك بداللة اإلشارة. أن القيام الداللةووجه 

 . وقد حصل ذلك من عدد من الصحابة املعتزلني الذين كانوا أيمرون الناس برتك القتال يف الفتنة وهم يف عزلتهم

 النتائج: 

 النتائج التالية: جمموعة من البحث  نستخلص بعد حترير َمل النزاع يف املسألة وإيراد األقوال فيها ُث تفريعها وحشد األدلة على كل فرع وكل مسألة من فروعها 

 َيتلف احلكم التكليفي للعزلة تبعاً ملا يلي: -1

 الوجوب. هو حكم اعتزال السبب املباشر للفتنة -أ

 . االستحبابهو حكم اعتزال م ا يتوق ع حصول الفتنة منه  -ب

 الكراهة.  هو حكم اعتزال من غلب على ظنه درء الفتنة َّبخالطة الناس ووعظهم وأمرهم وهنيهم -ج 

حباله؛ من حيث احلكم التكليفي، ومن حيث تقدير املرتبة املناسبة لوضعه يف الفتنة، ويراعى مرجع احلكم يف ذلك كله إىل اجتهاد املكلفني، وكل مكلف أعلم  -2
 يف ذلك أمور:

 . وعن مواطن الفنت األخذ ابالحتياط يف ذلك ابلبعد عن احلمى -أ

 
(. 164-3/163( املنتقى شرح موطأ مالك )57)  
ُ ِبَِْعَلَم ِِبَا ِف ُصُدوِر اْلَعاَلِمنيَ }َواملرَاد: املنَافيُقون، أَو َقوم َضُعَف إيميَاهُنُم فَارَتدُّوا مين أََذى املشريكيني. َويُ َؤيد اأَلوَّل: ”(: 4/309( قال البيضاوي يف تفسريه )58) وقال القرطيب يف   .“مين اإليخالص َوالن يَفاق {َأَولَْيَس اَّللَّ

هللي ”(: 13/329حكام القرآن )اجلامع أل ٌر بيُكفريهي ” (: 25/34وقال الرازي يف التفسري الكبري ) .“اآليَُة نَ َزَلت يفي املنَافيقيني؛ َكانُوا يَ ُقولُون آَمنَّا ابي ُسني اعتيَقاديهي، وََكافيٌر جُمَاهي أَقَسام املَكلَّفينَي َثالثٌَة: ُمؤميٌن ظَاهيٌر حبي
ُر الُكفَر يفي فُؤاديهي. َوهللاُ تَ َعاىَل َلمَّا َبنيَّ القيسَمني... بيَقولي َوعينَاديهي، َوُمَذبَذبٌ  ميَان بيليَسانيهي َوُيضمي ُ الَّ  }هي تَ َعاىَل:  بَينَ ُهَما يُظهيُر اإلي ]سورة   {يَ ْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنيَ ِذيَن َصَدُقوا َولَ َوَلَقْد فَ تَ نَّا الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم فَ لَيَ ْعَلَمنَّ اَّللَّ

َ القيسَم الثاليَث َوقَاَل: 3العنكبوت:  َ َأحَواهَلَُما بيَقوليهي:... َبنيَّ .“{َوِمَن النَّاِس َمْن يَ ُقوُل آَمنَّا }[، َوَبنيَّ  
،  5022( برقم )188- 38/187(، و)66-9/64(، وبتحقيق األرانؤوط )22588، 5002برقم ) ،(، واللفظ له، ومسند أمحد4032برقم ) ،(، وسنن ابن ماجة2507برقم ) ،( سنن الرتمذي59)

(: 7/177قال املباركفوري يف حتفة األحوذي ) .“إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخني، والشك فيمن روي عنه هذا احلديث من الصحابة ال يضر، فإهنم عدول كلهم”(، وقال عنه: 23098
ن ُْهْم ميْن األَ ’َُيَاليُط النَّ ” ُل إيلَْيهي مي ُ َعَلى أََذاُهْم‘، َأْي: َعَلى َما َيصي .“َذى. َواحْلَدييُث َدلييٌل ليَمْن قَاَل: إينَّ اخْلُْلطََة أَْفَضُل ميْن اْلُعْزَلةي اَس‘، َأْي: ُيَساكينُ ُهْم َويُقييُم فييهيْم. ’َوَيْصَبي  
بني املعكوفتني من كالم املباركفوري. (، وما4/211( سبل السالم شرح بلوغ املرام )60)  
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يَ َرى َأنَّ الُعزَلة الُكل ييََّة أَبَلُغ ”جيب عليك اعتزاهلم، وبعضهم  مرتبة اإلنسان يف العلم: فبعض العلماء   مثالً   ميكنه أن َيالط دعاة الفتنة ليناظرهم، فال نقول له: -ب
َعىَن َأن َتُكوَن ُعزلَُتُه َدعَوٌة إيىَل الَكف ي َعن القيَتالي َواالختيالفي  ، َّبي  . “َوأَوَقُع يفي نُ ُفوسي النَّاسي

يعلم من حاله أنه ال يفتنت جيوز له ذلك، ومن علم من حاله الفتنة وجب عليه مرتبة اإلنسان يف اإلميان: فمن خرج ليقول كلمة عدل عند سلطان جائر وهو  -ج 
 . ، وإال افتنت هو، ُث افتنت الناس بفتنته، فكان سبباً للفتنة من حيث يظن نفسه اجلرأة على قول احلق أمام سلطان جائراعتزاله

، ونظر أيهما سيغلب، فإن رأى احلاجة حل واملفاسد بني تلك احلاجة وبني الفتنة احلاصلةاحلاجات: فمن احتاج للناس يف أمور دينه أو دنياه وازن بقاعدة املصا -د
 . غالبة حصلها، وإن رأى أن الفتنة غالبة حصل حاجته يف غري هذا املوضع، وإن كان يف ذلك مزيد جهد ومشقة يف حتصيل تلك احلاجة

 : على النحو التايل هي  العزلة الفتنة. ومراتبتلك تأثر بالإنسان يف كل حال   فتنة يف اجملتمع، وحبسبكل حبسب تغلغل   العزلة مراتب َتتلف -3

 : يفالكالم  تركوصفته هي  ،َّبجرد حصول الفتنة هذا النوع من االعتزال ويكون  أخبار الناس: زل اللسان تعأن ي -أ

 . أخبار الناس -

 وأقواهلم. الناس أفعالويف  -

الفائدة من بيان احلكم كانت  إذا  ويكون هذا    :عن أخبار الناسترك الكالم  بيان األحكام الشرعية و   اعتزال اللسان، برتك الكالم يفاملرتبة الثانية من مراتب    -ب
 معدومة. واألسباب احملتملة لذلك: الشرعي

 . بينهم فهمالقلة  وأهم في هلعموم اجلل وإماهلوًى يف نفوسهم،  ، إماعند نقلهيف الناس الشرعي كأن يغلب حتريف احلُْْكمي   -

د أو مؤسسة فاسدةأو  -  . أن يكون الوسيط يف نقل احلكم الشرعي من العاملي إىل الناس شخص ُمْفسي

 . دون غريهم الفنت واحملرضني على دعاة قاصراً  لشركان اإذا   ذلك احلكم : ويكون دعاة الفتنةلعتزال اال -ج 

 .متناحرين بني الفرق والتحزابت النَّاسُ  أصبحللمسلمني مجاعة و  عدإذا مل يويكون هذا احلكم  كلها:  فرق الفتنةلعتزال اال -د

 .كما يف احلدث  حني ال أيمن الرجل جليسهوهذا يكون  :الناسلعموم عتزال اال -ه 

 . إذا دخلت الفنت البيوت : ويكون هذا احلكمواطن الفنت استحباابً ملعتزال االالناس و لعموم عتزال اال -و

 . ذلك بدعوى الفتنة  اجلهاد وحنو  وأالدعوة فال جيوز أن يرتك لواجبات: ا لرتك  املسلم العزلة دفعأن ت شرعاً  ال جيوز  -4

ليس من الفتنة موضع   األمر ابملعروف والنهي عن املنكرعن املنكر بسبب الدعوة و   وينهىابملعروف    أيمر إىل هللا و  املسلم الذي يدعوالذي يلحق    الناس  أذى   -5
 . ، بل ال جييز أن يرتك املسلم الواجبات الشرعي كما سبق يف الفقرة السابقة وجب االعتزالوهذا األذى ال ي ،البحث

وحده، وال على واحلاصل أن حكم االعتزال له تفاصيل وفروع مل تكن متصورة يف فنت العصور الفاضلة األوىل، فال ميكن أن يكون حكمه قاصراً على اإلجياب  
عتزال مراتب  االستحباب وحده. وإمنا هو مسائل متعددة متشعبة َتتلف أحكامها حبسب حال املكلف وحال الفتنة وحال الناس يف التعامل معها، كما أن اال

 وأنواع، وليس نوعاً واحداً كما يتبادر إىل الذهن. 

تفصيلها يف هذا البحث وبعد بيان األدلة فيها، وبعد ما نراه يف زماننا من هرج ومرج وفنت تفوق    وأمهية فهم تلك املسائل بفروعها وتفصيالهتا أصبح ظاهراً بعد
 الوصف أو التصور، وهللا املستعان على كل حال.
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الوجوب:اعتزال السبب المباشر للفتنة

االستحباباعتزال مـا يتوقـع حصول الفتنة منه

اعتزال من غلب على ظنه درء الفتنة 
بمخالطة الناس ووعظهم وأمرهم ونهيهم

الكراهة

لة
ز
لع
 ا
ب
رات
م

اعتزال 
اللسان

س الكالم في أخبار النا
هاوالوقائع والحكم علي

حكمه حكم السيف، فمتى وجب
إغماد السيف وجب كف اللسان

وحفظه

ام الكالم في بيان األحك
الشرعية

يجب على غير المختص 
الصمت في الفتنة وغيرها

ان إذا العالم يباح له اعتزال البي
من غلب على ظنه انعدام الفائدة
كم البيان أو تحريف الناس للح
د أو كان نقل الحكم للناس بي

ُمفِسد
ةاعتزال دعاة الفتن

إذا اقتصر الشر على 
هؤالء الدعاة

نة اعتزال الفرق المشاركة في الفت
كلها، وليس فقط دعاتها

امإذا لم يكن للمسلمين جماعة وال إم

اعتزال الناس عموما  في البيوت
حين ال يأمن الرجل جليسه وتعم 

الفتنة كل الناس

ن اعتزال الناس واعتزال مواطن الفت
معا  

مفر إذا تطاولت الفتن حتى ال يكون
منها إال بذلك

لة
ز
لع
 ا
ت
ضيا

قت
م

ال يجوز شرعا  أن تدفع العزلة المسلم لترك الواجبات، كالدعوة والجهاد وغيرها

زالوال يوجب االعتأذى الناس الذي يلحق المسلم الذي يدعو إلى هللا ليس من الفتنة 
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